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06 - I nterview WSNP Periodiek met
rechter Mark Bosch
Liselotte Maas*
Graag nemen we een
kijkje in de keuken bij
de rechtspraak. We gaan
daarom in gesprek met
insolventierechter
Mark
Bosch. Mark is rechter bij de afdeling Toezicht
van de Rechtbank Overijssel.
Een interview met een rechter, dan vraag ik
mij af: “Wilde je dat al worden van kinds af aan?”
Nou, dat heb ik inderdaad wel al eens gezegd toen ik nog klein was. Maar ik wilde ook
bakker worden, en piloot.
Je werd dus rechter, wat
maakte dat je toch voor dit
beroep hebt gekozen?
Ik heb rechtvaardigheid
altijd al belangrijk gevonden. Zo zat ik tijdens de
middelbare school ook in
de Medezeggenschapsraad
(MR). Tijdens mijn studie heb ik me ook nog
een tijdje op de advocatuur georiënteerd, maar
uiteindelijk wilde ik toch graag degene zijn
die de knoop doorhakt. Zo kwam ik uit bij
de rechtspraak. In eerste instantie studeerde
ik Internationaal Recht & Europees Recht.
In het derde jaar van mijn studie gingen we naar
Genève, een vergadering van de VN bijwonen.
Dat leek me altijd prachtig, maar toen ik zag
hoe iedereen daar maar een paar minuten aan
het woord was, na een intensieve voorbereiding
en tussendoor koffie werd gehaald en rond werd
gelopen, was dat niet zoals ik het me had voorgesteld. Ik heb vervolgens de overstap gemaakt
naar Nederlands Recht en ben aansluitend
gestart met de Raio-opleiding.
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En nu ben je dus rechter bij de Rechtbank
Overijssel. Hoe ziet jullie afdeling eruit?
In Overijssel vallen we met insolventie
onder ‘Toezicht’. Dat bestaat uit Insolventie
& Curatele, Bewindvoering en Mentorschap
(CBM). In 2013 begon ik hier, sinds 2016
ben ik teamvoorzitter Toezicht. Het voordeel
is dat we hiermee echt een focus hebben op
schulden. Bij Kanton ligt de nadruk daarbij
op de schuldenaar, bij Insolventie zijn we er
vooral voor de schuldeisers. Het maakt dat je als
rechter een specialisme hebt op het gebied van
schulden. Zo kunnen we bij een bewind sturen
richting de schuldhulpverlening en tijdens de
Wsnp hebben we ook aandacht voor bewindvoering. Je ziet wel eens dat de rechtbank of
rechter-commissaris beschermingsbewind als
voorwaarde stelt als we zien dat de schone lei
risicovol wordt om te halen.
Wat zie je als je vanaf 2013 kijkt naar jullie zaken bij de verschillende onderdelen van
Toezicht?
Op dat moment kwam net het schuldenbewind op. Voorheen werden mensen met
schulden ook wel onder bewind geplaatst, dat
ging dan onder de noemer ‘geestelijke problemen vanwege financiële problemen’. Schuldenbewind is sindsdien erg opgelopen. De
Wsnp neemt juist fors af. En daarbij zien wij
natuurlijk alleen nog maar het topje van de ijsberg. ‘Schulden’ zijn een groot maatschappelijk
probleem, dat zien we elke dag.
In mijn ogen is de ‘schuldenrechter’ zoals
die nu soms wordt gepresenteerd, een rechter
die oog heeft voor schuldenproblemen en alle
mogelijkheden kent om de problemen aan te
pakken. Zo werken we hier bij de rechtbank
eigenlijk al.
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Als we kijken naar de aansluiting van het
minnelijke op het wettelijke traject, wat valt je dan
op bij de toelatingen tot de Wsnp?
We zien natuurlijk vooral veel niet. Wat wel
opvalt is bijvoorbeeld bij een faillissementszitting als iemand zelf zijn faillissement aanvraagt
en ik dan vraag waarom die persoon niet naar
de gemeente gaat. Dan hoor ik dat diegene daar
wel is geweest, maar doordat er een eigen huis
is, of omdat iemand ondernemer is geweest,
niet wordt geholpen.
Wat ook opvalt is dat bij een verzoekschrift
Wsnp regelmatig geen verzoek voor een
dwangakkoord wordt ingediend, waar dat goed
kan. Als er bijvoorbeeld één of twee weigerachtige schuldeisers zijn, is dat een instrument wat
je prima kunt inzetten.
De Wsnp loopt al jaren fors terug. Wat is daarvan de reden volgens jou?
Zoals Berenschot en De Ombudsman ook
aangeven in hun onderzoeken die daarnaar zijn
gedaan, werkt de schuldhulpverlening soms
stroperig. Gemeenten zijn soms ook strenger
aan de poort dan dat wij zijn bij de toelating.
Zo kunnen mensen met een eigen woning en
ondernemers zeker wel een verzoek indienen
voor de Wsnp. Vervolgens volgt er dan een
individuele beoordeling door de rechter.
Beschermingsbewindvoerders mogen ook
een verzoekschrift indienen voor de Wsnp, we
zien steeds meer dat dat gebeurt. Het is misschien veel werk, maar het is daarbij niet altijd
zo dat de hele minnelijke regeling volledig
moet worden uitgevoerd. Belangrijk is dat er
‘geen reële mogelijkheid’ is op een minnelijke
regeling. Dus wanneer het UWV en de Belastingdienst niet akkoord zijn, en zij een groot
aandeel hebben in het totaal van de schulden,
hoef je echt niet te wachten tot ook alle kleine
schuldeisers akkoord zijn gegaan.
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Dat is wel zo, maar volgens mij verschilt die
beoordeling ook wel per rechtbank?
Ja, en misschien ook wel per rechter. Maar
dat betekent nog niet dat je het verzoek niet
moet indienen. Bij Recofa proberen we om
onderling afspraken te maken waar mogelijk,
maar uiteindelijk gaat het om een individuele
situatie en een individuele afweging.
Dat is begrijpelijk. Maar voor degene die als
ondernemer of huiseigenaar een oplossing zoekt
voor zijn schulden, heeft een Wsnp-verzoek een
onzekere uitkomst. Dat kan mensen ook afhouden
van een verzoek om toelating tot de Wsnp.
Dat is zo, maar dan zouden ze misschien wel
een verzoek dwangakkoord kunnen indienen.
Schuldhulpverleners mogen wat dat betreft
wel iets creatiever zijn. En niet bang zijn om
een keer het deksel op de neus te krijgen. Mijn
motto is dan: “Niet geschoten is altijd mis.”
Ik denk inderdaad dat schuldhulpverleners het
vervelend vinden als een dwangakkoord of Wsnp
verzoek wordt afgewezen. Hoe is dat voor een
rechter, als een vonnis later door het Gerechtshof
wordt vernietigd, is dat niet vervelend?
Nou eigenlijk niet. In een hoger beroep is
er sprake van een andere situatie. Zo is er bij de
rechtbankzitting meestal geen advocaat aanwezig en in hoger beroep wel. Dat betekent dat er
vaak al een andere presentatie is. En daarnaast
is het ook iemand anders die beoordeelt, dat
kan ook tot een andere uitkomst leiden. We nemen de uitspraken van het Hof uiteraard mee
in onze volgende beoordeling, al is het ook wel
eens zo dat de rechtbank een andere opvatting
heeft dan het Hof.
Stel, je bent wetgever. Wat zou je veranderen
aan de Faillissementswet, of de Wsnp in het
bijzonder?
Dan zou ik een nuance toevoegen aan de
tienjaarstermijn. Op dit moment kun je bij
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recidive 10 jaar lang niet opnieuw de Wsnp
in. Dat is prima als iemand tijdens de Wsnp
de bankafschriften heeft bewerkt om inkomen
te verbergen, maar iemand die misschien al te
makkelijk was toegelaten en het niet is gelukt
om alle verplichtingen na te komen, zou nog
wel eerder opnieuw een beroep op de Wsnp
mogen doen wat mij betreft. Een soort hardheidsclausule voor de tienjaarstermijn dus.1
En een verkorting van de looptijd, ook een goed
idee?
Nou nee, daar ben ik niet zo voor. Het is
natuurlijk aan de politiek om daar iets van
te vinden, maar destijds is er ongetwijfeld
goed nagedacht over de termijn van drie jaar.
Uiteraard gebeurt het wel dat we in individuele
situaties de looptijd verkorten. Bijvoorbeeld als
er geen spaarcapaciteit is.
Veel mensen zien de Wsnp als iets waar je het
liefst ver van moet blijven. Hoe zie jij dat?
Ik zeg vaak dat het een prachtig kado is. Als
je 100.000 euro schuld hebt en je spant je drie
jaar in, ben je van je schulden af. Daar mag je
wel wat voor terugvragen.

Wat is het leukste rechtsgebied? Zijn dat de
faillissementen, de Wsnp-zaken of de bewinden?
Dat zit ‘m nu juist in het hele pakket zo
samen: de combinatie van een complex faillissement, een mediagevoelige zaak en het echte
gesprek dat je hebt met mensen bij bewind en
de Wsnp.
Is er tenslotte nog een tip voor de Wsnp
bewindvoerders?
Mijn tip is: geef duidelijk aan wat je wilt en
zorg dat je je verzoek goed onderbouwt.
*Liselotte Maas is werkzaam als Manager
Projecten bij Stichting CAV. Ze ontwikkelt nieuwe vormen van financiële zorgverlening.
1.	Een wetsvoorstel in die richting is in de maak
– zie ook de rubriek Nieuws in het kort elders
in dit blad, red.

En nog zo’n misverstand: de vijfjaarstermijn
van goede trouw. Daar kunnen we als rechter in
tegenstelling tot wat vaak aangenomen wordt,
wel van afwijken. Soms wordt mensen bij gemeenten de deur gewezen, omdat ze vorig jaar
300 euro teveel uitkering hebben ontvangen.
Ook hier geldt weer, dat er een goede onderbouwing nodig is, maar dat er dan wel van die
termijn kan worden afgeweken.

22

Interview 06

