
In Nederland zijn er verschillende manieren om uit de schulden te komen.
Zijn de schulden te hoog om zelf af te betalen dan is er in de wet
vastgelegd hoe de schulden opgelost kunnen worden. Dit wordt de MSNP
of WSNP genoemd. Wellicht heeft u hier wel eens van gehoord. Maar wat is
nu het verschil tussen deze twee.

MSNP: Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen. 
 WSNP: Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen.

Bij een MSNP wordt er aan alle schuldeisers een voorstel tegen finale
kwijting gedaan. Dit voorstel is gebaseerd op de inkomsten en uitgaven
van de schuldenaar. Wanneer de schuldeisers akkoord gaan met het
voorstel is er een minnelijke regeling tot stand gekomen. In een periode
van 3 jaar wordt er dan maandelijks een deel van de schuld afgelost en
aan het einde van de periode wordt het restant van de schuld
kwijtgescholden. Na een goed doorlopen MSNP heeft de schuldenaar een
schone lei.

Wanneer het bij de MSNP niet lukt om tot een afspraak met de
schuldeisers te komen voor het gedeeltelijk aflossen en kwijtschelden van
de schulden, dan wordt er bij de Rechtbank een verzoek gedaan om
toegelaten te worden tot de WSNP. Een voorwaarde om toegelaten te
worden is dat er altijd eerst een MSNP traject doorlopen moet zijn. Bij
toelating tot de WSNP wordt er een WSNP bewindvoerder aangesteld. De
WSNP bewindvoerder bepaald wat de maandelijkse aflossing aan de
schulden zal zijn. Dit wordt berekend aan de hand van de inkomsten en
uitgaven. De schuldenaar dient maandelijks deze aflossing te storten op
de boedelrekening. Aan de WSNP hangen een aantal regels en
verplichtingen. Als de schuldenaar zich voor een periode van ongeveer 3
jaar houdt aan deze regels en verplichtingen dan wordt er aan het einde
van het traject een schone lei toegekend en is de schuldenaar weer
schuldenvrij. 
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