
VOORWAARDEN WIST U DIT?

DWANGAKKOORD vaker mogelijk dan u denkt!

     Toelatingseisen
Iemand hoeft niet aan de toelatingseisen 
van de Wsnp te voldoen om in aanmerking 
te komen voor een dwangakkoord. 
Dit geldt met name voor 10 jaars-eis Wsnp.

Geen  
eisen aan 

hoogte schuld
of aan aantal 
schuldeisers

€

Schuldeiser 
alleen onder 
voorwaarden 
akkoord?
Dit wordt gezien als een 
weigerende 
schuldeiser 

Onvindbare 
schuldeiser?
De rechtbank stelt 
een schuldeiser die 

herhaaldelijk niet reageert 
op voorstellen gelijk aan 

een weigeraar

Wsnp bewindvoerders die deelnemen aan het 
arrangement kunnen het dwangakkoord voor u 
aanvragen
• veel expertise, bespaart tijd en kosten
• kosten worden betaald door de Raad voor 

Rechtsbijstand in de vorm van toevoeging.
Overzicht deelnemende bewindvoerders

TIP

???

Met verzoek 
Dwangakkoord 

ook altijd verzoek 
Wsnp indienen

 (kan ter zitting worden inge-
trokken, door de schuldenaar)

Routekaart  Wsnp
Checklist Wsnp

Minnelijk traject voldoet 
aan álle eisen gedragscode NVVK
• Zorg voor een duidelijk aanbod aan schuldeisers
• Doe goed onderzoek naar vermogensbestanddelen
• Denk aan de regresvordering
• Blijf neutraal, streef naar de beste oplossing voor zowel 

schuldenaar als schuldeiser 
• Zie Gedragscode Schuldregeling van de NVVK

80%
KANS OP 
SUCCES*

*35% wordt toegewezen, 
45% wordt ingetrokken 

omdat weigerende 
schuldeisers alsnog 

akkoord gaan.

Is dit het maximaal haalbare?
• Ontvangt schuldeiser in Msnp meer dan in de Wsnp? 

Bereken dit met de vergelijkingstool
• Zijn schuldeisers hiervan op de hoogte gebracht?

Download 
verzoekschrift

Weigerende schuldeisers
• Noem de oorspronkelijke schuldeisers  

(niet alleen deurwaarder of handelsnaam, benoem 
natuurlijke persoon of rechtsvorm)

• Benoem reden weigering per schuldeiser
• Geef aan waarom dit volgens u geen redelijke 

weigeringsgrond is

Schuldenaar
• Werkt naar maximaal vermogen
• Houdt zich goed aan afspraken 

minnelijk traject

Ik ben er 
helemaal klaar 

voor!

!!

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2012:BY0966&showbutton=true&keyword=BY0966
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:4362&showbutton=true&keyword=RBROT%3a2019%3a4362
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:4362&showbutton=true&keyword=RBROT%3a2019%3a4362
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2019:4362&showbutton=true&keyword=RBROT%3a2019%3a4362
https://www.nvvk.eu/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:2888&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBDHA%3a2019%3a2888
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:2888&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBDHA%3a2019%3a2888
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:2888&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBDHA%3a2019%3a2888
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:2888&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBDHA%3a2019%3a2888
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:2888&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBDHA%3a2019%3a2888
https://rechtwijzer.nl/binaries/content/assets/rechtwijzer/schulden/rechtwijzer_toevoeging.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/
http://www.bureauwsnp.nl/routekaart
http://www.bureauwsnp.nl/verzoekschrift284
https://www.nvvk.eu/gedragscodes-en-modules#
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/model-verzoekschriften/vergelijkingstool
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/model-verzoekschriften/dwangakkoord-art.-287a-fw

