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Handleiding bij het invullen van de vtlb-
calculator 
 
De vtlb-calculator is per januari 2021 ingrijpend gewijzigd vanwege de invoering van de 
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Het gebruik van de aangepaste calculator roept 
ook veel praktische vragen op, die niet allemaal beantwoord (kunnen) worden in het 
Vtlb-rapport. Om deze reden hebben Bureau Wsnp en de Nvvk deze handleiding 
opgesteld. Hierin geven we antwoord op veel gestelde vragen en geven we aanvullende 
tips voor het invullen van de vtlb-calculator.  
 
Tot en met de versie van juli 2022 bevatte deze handleiding een uitgebreid stappenplan. 
Per januari 2023 is dit stappenplan uit de handleiding verdwenen. De te nemen stappen 
– onder andere om de leefsituatie en het juiste inkomen te bepalen – worden bekend 
verondersteld. Wilt u toch nog iets nalezen uit dit stappenplan, dan verwijzen we naar 
oudere versies van de handleiding, die nog via ons archief te raadplegen zijn.   
 
Per januari 2023 is de vtlb-calculator wederom aangepast aan de normen van januari 
2023 en is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de calculator en het rapport. Die 
wijzigingen zijn beschreven in paragraaf 1.5 van het vtlb–rapport van januari 2023.  
 
Deze handleiding is bijgewerkt tot en met januari 2023 en hierin worden de 
bijbehorende normen gehanteerd. In de handleiding wordt waar nodig ook verwezen 
naar het Vtlb-rapport. De handleiding bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
 A. De tabbladen van de calculator nader uitgelegd 
 B. De uitdraai van de berekening nader uitgelegd 
 C. Bijzondere situaties/uitzonderingen 
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A. Tabbladen 
 
Tabblad schuldenaar 
 

 
 
De velden op dit tabblad hebben weinig toelichting nodig. Is er toch nog onduidelijkheid 
of twijfelt u hoe een veld moet worden ingevuld? Klik dan eerst op het vraagteken in de 
rechter bovenhoek, en daarna op het invulveld waar u meer over wilt weten.   
 
Aandachtspunten 
 
‘Huwelijk gesloten in’ 
In 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd en dit kan gevolgen hebben voor de 
uitdeling van het boedelsaldo. Op de uitdraai van de vtlb-berekening verschijnt een 
reminder indien is ingevoerd dat het huwelijk is gesloten na 2018. 
Onder punt 8 van onderdeel C is een nadere toelichting opgenomen over hoe in de Wsnp 
moet worden omgegaan met huwelijken die op of na 1 januari 2018 zijn gesloten.  
 
‘BVV Portaal laatste meldingen’  
De webservice die de beslagvrije voet berekent (de burgertool) stuurt ook een aantal 
meldingen terug. Deze meldingen kunnen behulpzaam zijn om de berekende beslagvrije 
voet beter te kunnen duiden. De meest voorkomende meldingen zijn: 
 10104: Woonkostenverhoging is niet toegepast omdat er niet wordt voldaan aan de 

voorwaarden 
 20001: woonlasten overstijgen drempelbedrag voor correctie niet 
 20003: norminkomen voor huurtoeslag is: xxx 
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 20004: drempelbedrag correctie woonlasten is xxx 
 20012: de BVV is vanwege woonkosten verhoogd met xxx 
 10020: verlaging beslagvrije voet in verband met privégebruik auto van de zaak 
 10021: beslagvrije voet is vastgesteld op basis van verblijf in inrichting 
 10044: de berekende beslagvrije voet was lager dan € 0,-. Deze is bijgesteld naar 

€ 0,- 
 

Tabblad Partner 
 

 
 
Dit tabblad is grotendeels hetzelfde als het tabblad schuldenaar. 
 
Aandachtspunten: 
 
‘Inkomen bekend?’ 
Indien het inkomen van de partner niet bekend is: de calculator niet invullen, maar een 
handmatige berekening maken met behulp van de daarvoor beschikbare rekentool op de 
website van Bureau Wsnp.  
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Tabblad inkomen van schuldenaar  
 

 
 
Aandachtspunten: 
 
 Voer per soort inkomen – er zijn 5 opties, zie het tabblad – het fiscaal inkomen, 

netto inkomen en bruto vakantiegeld in, en indien van toepassing ook het bruto extra 
inkomen en/of het handmatig in te voeren vakantiegeld. 

 Bedragen moeten omgerekend worden naar maandbedragen. 
 Als er sprake is van een alleenstaande met een bijtelling in verband met een auto 

van de zaak: het netto nadeel van de bijtelling (dat is datgene wat iemand minder 
verdient door de bijtelling) invullen in het betreffende veld. Is er sprake van 
partners en één of beiden met een leaseauto? Zie dan paragraaf 5.5.5 van het vtlb-
rapport.  

 Als er sprake is van extra inkomen in verband met vergoeding van internationaal 
chauffeur: zet het bolletje op ‘ja’. Automatisch verschijnt het bedrag dat bij het 
inkomen opgeteld moet worden. Gebruik als inkomen het netto inkomen ZONDER de 
onkostenvergoeding. Zie paragraaf 6.2.12 van het vtlb-rapport.  

 De calculator dwingt af dat altijd het fiscaal en netto inkomen ingevuld wordt (en 
indien van toepassing ook het bruto vakantiegeld). 

 Voor prognosevoorstellen kan het netto maandbedrag van de geschatte 
eindejaarsuitkering ingevoerd worden onder categorie 4. 

 
NB. Het tabblad ‘Inkomen partner’ is identiek aan het bovenstaande tabblad. 
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Tabblad Uitgaven 
 

 
 
Aandachtspunten: 
 

 Vanwege wijziging van artikel 475da lid 7 Rv is op dit blad de mogelijkheid gegeven 
om aan te geven of er gezien de aard van de woning recht op huurtoeslag bestaat. 
Wordt hier ‘nee’ aangevinkt, dan wordt de beslagvrije voet verhoogd met een bedrag 
dat ongeveer gelijk is aan de huurtoeslag die de schuldenaar zou kunnen ontvangen 
als er wél recht op huurtoeslag bestond. Zie paragraaf 3.3.2 van het vtlb-rapport.   

 Startdatum correctie woonlasten is momenteel inactief, in verband met de bij 
ministeriële regeling gewijzigde termijn (zie artikel 475da lid 5 Rv) voor correctie van 
hoge woonlasten. Zou het veld actief zijn, dan wordt hier de datum dat de regeling is 
gestart ingevuld. Op basis van deze ingevulde datum wordt berekend of de 
beslagvrije voet verhoogd kan worden in verband met hoge woonlasten. 

 Correctie overige: hier kan ook een negatief bedrag ingevoerd worden.  
 Gezamenlijke correctie overige: invullen als er sprake is van een correctiebedrag dat 

over beide partners verdeeld moet worden. De calculator verdeelt dit bedrag naar 
rato van de beslagvrije voet. Zie punt 9 onder onderdeel C.  

 De correcties op de beslagvrije voet (ziektekosten, woonlasten, kindgebonden 
budget) vindt u in de uitdraai terug onder correctie individuele lasten. Dit is een 
correctie in het nominaal bedrag en wordt toegekend met toestemming van de 
rechter-commissaris. De correcties staan standaard op “ja”, maar de mogelijkheid is 
ingebouwd om deze in bijzondere situaties op “nee” te zetten. 
 

 Correctie ziektekosten: geen standaardreden om uit te vinken; 
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 Correctie woonlasten: wordt uitgevinkt als er sprake is van een 
inwoner en de schuldenaar heeft een inkomen lager of gelijk 
aan bijstandsniveau, zie paragraaf 6.1; 

 Correctie kindgebonden budget: geen standaardreden om uit te 
vinken; 

 Een toelichting op de PGL-correctie staat in paragraaf 4.4. van 
het vtlb-rapport. 
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Tabblad Uitgaven partner 
 

 
  
In dit tabblad kunnen de kosten voor de zorgverzekering, de eventuele eigen bijdrage 
WLZ en andere persoonlijke posten van de partner worden opgevoerd.  
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B. Uitdraai van de calculator - pagina 1 
  

 
 
Als correctie van de woonlasten mogelijk is, wordt hier getoond met welk bedrag de 
beslagvrije voet is verhoogd – tijdelijk en/of permanent – en welk bedrag is opgenomen 
in de correctie woonlasten boven de maximale huurgrens in het nominaal bedrag. 
 
Als correctie auto van de zaak mogelijk is, wordt het bedrag vermeld waarmee de 
beslagvrije voet is verlaagd. Dit betreft alleen berekeningen van een alleenstaande of 
alleenstaande ouder.  



Handleiding bij het gebruik van de vtlb-calculator met volgnummer 2023:01  
bijgewerkt tot en met 1 februari 2023. ©BureauWsnp en ©NVVK 

Pagina 8 van 18 
 

  

Uitdraai van de calculator - pagina 2 
 

 
 
Deze pagina geeft een overzicht van alle ingevoerde inkomsten.  
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Uitdraai van de calculator - pagina 3 
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In de correctie individuele lasten worden de woonlasten tot aan de maximale 
huurtoeslaggrens vergeleken met de compensatiekop. Hogere woonlasten en een 
verhoging van de maximale beslagvrije voet zijn daarom cursief gemaakt. 
 
Uitleg correctie woonlasten 
In de beslagvrije voet wordt uitgegaan van veronderstelde woonlasten en een fictieve 
huurtoeslag die volgens de Huurtoeslagwet passend zou zijn bij het ingevoerde fiscale 
inkomen. Dat wil zeggen dat bij iemand met een hoger inkomen gerekend wordt met 
hoge woonlasten (tot aan € 808,06: de maximale huurgrens waarbij nog huurtoeslag 
mogelijk is) en weinig tot geen huurtoeslag. Hierdoor wordt de beslagvrije voet ook 
hoger, beter gezegd: de compensatiekop in de beslagvrije voet wordt hoger. Bij iemand 
met een laag inkomen wordt gerekend met een lage huur en (bijna) volledig recht op 
huurtoeslag. Dan is er vaak (vrijwel) geen compensatiekop bovenop de standaard 95% 
van de toepasselijke bijstandsnorm. 
 
De werkelijke woonlasten komen in de praktijk echter lang niet altijd overeen met de 
veronderstelde woonlasten. En ook de werkelijk ontvangen huurtoeslag kan - en zal 
meestal - afwijken van de fictief berekende huurtoeslag.  

 
De werkelijke woonlasten worden in de vtlb-calculator als volgt gecorrigeerd: 
 
Woonlasten tot aan de maximale huurtoeslaggrens van € 808,06 
1. Correctie in het nominaal bedrag bij de correctie individuele lasten. In deze 

correctie worden de werkelijke woonlasten en ontvangen huurtoeslag vergeleken met 
de woonlasten waar in de compensatiekop van de beslagvrije voet rekening mee is 
gehouden. Dit kan positief of negatief uitvallen. 
  

Woonlasten boven de maximale huurtoeslaggrens 
2. Correctie in de verhoogde beslagvrije voet, als de woonlasten hoger zijn dan 110% 

van € 808,06 (dus: hoger zijn dan € 888,87). Vóór 1 januari 2023 was dit alleen 
mogelijk als ook de maximale beslagvrije voet was bereikt, dus bij een schuldenaar 
met een inkomen in groep 3, maar dit is per genoemde datum vervallen (paragraaf 
3.3.1 van het vtlb-rapport), en/of;  

3. Correctie in het nominaal bedrag bij de woonlastencorrectie boven de 
huurtoeslaggrens. (paragraaf 5.2) 

 
Bijzonderheden: 
 

 Wordt geen huurtoeslag ontvangen vanwege “de aard van de woning” – dus 
bijvoorbeeld als de woning een vakantiehuis, stacaravan, woonboot, gehuurde 
kamer of iets dergelijks is – dan wordt de beslagvrije voet verhoogd met het 
bedrag wat men aan huurtoeslag zou hebben ontvangen als er wel recht op 
huurtoeslag had bestaan. Let op: dit gebeurt automatisch en u vindt dit terug als 
permanente verhoging in de uitdraai. NB. Dit gebeurt niet in de vtlb-calculator 
zelf, maar in de onderliggende burgertool voor berekening van de beslagvrije 
voet. Zie ook paragraaf 3.3.2 van het vtlb-rapport. 

 Bij jongeren onder de 23 jaar wordt in de vtlb-berekening rekening gehouden 
met een lagere maximale huurgrens. 
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 Bij mensen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd wordt in de vtlb-berekening 
rekening gehouden met een lagere minimum normhuur. 
 

Voorbeeld correctie woonlasten 
Hoe worden woonlasten van € 960,- uit de hierboven getoonde uitdraai gecorrigeerd bij 
een stel met een inkomen excl. VT van bruto € 4.150,- per maand? Daarvoor is het 
nodig om te beschikken over een aantal normen.  
 
Cijfers om paraat te hebben 

 Werkelijke woonlasten zijn € 960,-, maar door de maximering van de 
servicekosten wordt gerekend met woonlasten van € 948,- in deze casus;  

 Maximale huur voor huurtoeslag is € 808,06; 
 Drempelbedrag (110%) is € 888,87; 
 Maximale beslagvrije voet voor een paar met kinderen is € 2.509,97, dit is 

€ 1.254,98 per partner.  
 

Berekening van de correctie: 
 Bedrag tot € 808,06 zit in de maximale compensatiekop, dus in de beslagvrije 

voet.  
 Bedrag tussen € 888,87 en € 948,- = € 59,13 is gecorrigeerd in de beslagvrije 

voet, dit komt neer op € 29,56 per partner.  
 Beslagvrije voet wordt dan per persoon € 1.254,98 + € 29,56 = € 1.284,54 (en 

de rekentool rond dit af naar € 1.285,-)  
 Bedrag tussen € 808,06 en € 888,87 = € 80,82 is gecorrigeerd in het nominaal 

bedrag, gelijk verdeeld over beide partners (€ 40,41) 
 Op pagina 1 van de uitdraai wordt inzichtelijk gemaakt hoe de woonlasten worden 

gecorrigeerd:  
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C. Bijzonderheden en uitzonderingen  
 
1. Koppeling rekentool werkt niet altijd goed 
In twee situaties waarbij sprake is van een paar, met of zonder kinderen, kan de 
beslagvrije voet niet correct berekend worden. Het betreft: 
 
 Een paar, zonder of met gvg, die beiden in een inrichting verblijven en beiden een 

eigen bijdrage WLZ verschuldigd zijn. De ‘kale’ beslagvrije voet zou dan opgehoogd 
moeten worden met het volledige bedrag van de eigen bijdrage.  
 
De oplossing: 
 

o Veld ‘prijs verzorging’ wordt niet gevuld; 
o Veld ‘gezamenlijke correctie overige’ wordt gevuld met het volledige 

bedrag van de eigen bijdrage. Bij een paar geen gemeenschap van 
goederen en afwijkende eigen bijdragen wordt tweemaal het veld “correctie 
overige” gevuld; 

o De calculator geeft een melding als de prijs verzorging is ingevuld en men 
probeert een berekening te maken. 
 

 Een paar, zonder of met gvg, waarvan een of beide partners een auto van de zaak 
heeft/hebben met fiscale bijtelling. De beslagvrije voet van de partner met de fiscale 
bijtelling zou dan verlaagd moeten worden met het nettobedrag van de fiscale 
bijtelling. 
 
De oplossing:  

 
o Bereken het netto nadeel - dat is dus de belasting die wordt ingehouden over 

de bijtelling, oftewel datgene wat iemand minder verdient door de bijtelling – 
door bijvoorbeeld een pro forma loonstrook zónder de leaseauto/bijtelling op 
te vragen; 

o Het veld ‘netto bijtelling van de zaak’ wordt niet ingevuld; 
o Netto inkomen wordt verhoogd met nettobedrag bijtelling auto van de zaak. 

Er wordt uitgegaan van het netto inkomen wat men zou verdienen als er geen 
auto van de zaak was, zoals de auto van de zaak ook tot aan 2021 werd 
verwerkt. Let hierbij ook op bij te passen extra’s als verlaagde 
heffingskortingen en verminderde toeslagen.  
 

2.  Woonlasten eigen woning 
De bijkomende kosten van de koopwoning worden berekend door middel van een 
percentage van de WOZ-waarde van de woning (vtlb-rapport paragraaf 3.3.6). Het 
Nibud berekent jaarlijks dit percentage. Voor 2023 is dit berekend op (blijft dit) 0,049%. 
Goed om te weten: beslagleggers hanteren bij de berekening van de woonlasten nog het 
oude percentage uit 2017 van 0,057%.  
 
3.  Partners hebben niet altijd dezelfde beslagvrije voet 
Bij de berekening van een paar, geen gemeenschap van goederen en wel beiden een 
inkomen, kan het voorkomen dat de beslagvrije voet niet 50/50 is verdeeld over beide 
partners. Dit komt door de 95%-regel: de beslagvrije voet is maximaal 95% van het 
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netto-inkomen inclusief vakantiegeld. Hierbij berekent de rekentool de hoogte van het 
netto vakantiegeld vrijwel op de gelijke wijze als de vtlb-calculator. 
 
4. Alimentatie en overige verrekende uitkeringen en een Pw-uitkering, 
Iemand die kinderalimentatie krijgt wordt gekort op zijn netto maandelijkse 
bijstandsuitkering maar niet op zijn vakantietoeslag (VT). De opbouw daarvan vindt 
dus normaal plaats als vast percentage van de totale uitkering. In mei/juni volgt de volle 
VT-uitkering. Als je kinderalimentatie invoert als netto inkomensbestanddeel dan volgt er 
in de calculator alleen een (automatische) opbouw over het resterende netto Pw-deel. 
Technisch begrijpelijk maar onjuist want in mei/juni volgt de volledige VT-uitkering, ook 
al kent kinderalimentatie geen VT. Om deze reden kan in de calculator handmatig het 
werkelijke vakantiegeld ingevoerd worden. Dit geldt ook voor andere neveninkomsten 
zonder VT-opbouw, zoals inkomsten uit onderhuur. 
 
Voor verrekende inkomsten uit andere uitkeringen geldt eveneens dat complicaties 
kunnen ontstaan, als gevolg van een andere VT. Vaak ontvangt men maandelijks een 
inkomen net onder de netto PW-norm en jaarlijks een iets hoger VT waardoor het totaal 
gelijk is aan een netto-PW uitkering op jaarbasis. Is dit per saldo niet het geval dan kan 
bijzondere bijstand gevraagd worden voor het verschil. Gemeentes blijken verschillend 
om te gaan met dit verzoek. Dit betekent wel dat in sommige gevallen de beslagvrije 
voet dus net iets lager uitpakt dan bij een PW-normuitkering. 
 
Op de toeslagen heeft een en ander geen effect.  

 
5. Overhevelen  
Bij een paar, geen gemeenschap van goederen en niet beiden in de regeling, wordt niet 
automatisch overgeheveld (zie hoofdstuk 7 vtlb-rapport). Dat wil dus zeggen dat de 
partner met een laag inkomen soms een vtlb heeft boven dat inkomen zonder dat 
beoordeeld wordt of de partner nog bestedingsruimte heeft.  
 
(Alleen) in geval van arbeidsongeschiktheid of PGL kan overgeheveld worden na 
verkregen toestemming (in de Msnp met uitleg aan de schuldeisers). Dit betreft in ieder 
geval de gemeenschappelijke posten (wonen, kinderopvang, heffingen etc.): 
 wijzig invoer kortstondig in: paar, geen gemeenschap van goederen, beiden in de 

regeling; 
 bedrag overheveling wordt hierdoor berekend en zichtbaar; 
 noteer het bedrag van de overheveling; 
 wijzig invoer weer naar: paar, geen gemeenschap van goederen, 1 in de regeling; 
 vul het genoteerde bedrag van de overheveling in bij “overige correcties”.  
 
Soms in het noodzakelijk ook de persoonlijke posten over te hevelen. Als dit als 
noodzakelijk en onvermijdelijk beoordeeld is (bijvoorbeeld bij de combinatie van 1 
persoon in een instelling en de ander thuis en voor één van beiden een laag inkomen) 
dan dient dit handmatig gedaan te worden door de persoonlijke posten langs te lopen en 
te corrigeren bij overige correcties.  
 
Bij partners die beiden in de regeling zitten kan het soms overigens ook noodzakelijk zijn 
om specifieke posten, die in principe 50/50 verdeeld worden over beide partners, toe te 
delen aan de partner met het hogere inkomen omdat de partner met een laag inkomen 
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de posten niet kan verzilveren en er anders budgettaire problemen ontstaan. Denk 
bijvoorbeeld aan correcties voor gemeentelijke heffingen en beschermingsbewind.  
 
6. Invoeren onkosten en onkostenvergoedingen 
In sommige gevallen maakt een schuldenaar onkosten waartegen een (al dan niet 
identieke) onkostenvergoeding staat, bijvoorbeeld volledig betaalde reiskosten of de 
thuiswerkvergoeding. In de huidige calculator leidt het wel of niet invullen van deze 
kosten en ontvangen vergoeding soms tot een verschil in afdracht, namelijk in het geval 
er een negatief nominaal bedrag is. Zie paragraaf 6.1 van het vtlb-rapport: daar wordt 
verwezen naar een voorbeeld in de handleiding. 
 
Voorbeeld:  
Schuldenaar met hoog inkomen en lage woonlasten. Hierdoor is er een negatief 
nominaal bedrag. Schuldenaar heeft € 150,- reiskosten die volledig worden vergoed door 
de werkgever. Wat is het verschil als de onkosten en onkostenvergoeding wel of niet 
worden ingevoerd? 
 
6.1 Uitkomst als kosten en vergoeding niet in de Vtlb-berekening worden opgenomen: 
 

o Netto inkomen is € 2.650,00;  
o Maandelijks Vtlb komt uit op € 1.813,22;  
o Maandelijkse afdracht is € 836,78;  
o én saniet behoudt € 150,00 voor reiskosten.   

 
 

 
 (…) 

 
 (…)
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6.2 Uitkomst als kosten en vergoeding wél in de Vtlb-berekening worden opgenomen: 
 

o Netto inkomen is € 2.800,00 (loon plús reiskostenvergoeding);  
o Maandelijks Vtlb komt uit op € 1.813,22;  
o Maandelijkse afdracht is € 986,78. 

 
 

 
 (…) 

 
 (…)  

 
 (…) 
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Dit verschil in berekeningswijzen leidt tot ongelijkheid en dat is onwenselijk. Om die 
reden dienen zowel onkosten als onkostenvergoedingen altijd in de Vtlb-berekening 
ingevoerd te worden. Deze berekeningswijze geeft een volledig beeld en laat duidelijk 
zien dat een en ander goed is uitgezocht. Daarbij leidt het tot een juiste, en hogere, 
afdracht.    
 
Als het nominaal bedrag positief is, maakt het voor de afdracht niet uit of de vergoeding 
en onkosten wel of niet ingevoerd worden. Echter geldt ook daarbij nog steeds dat het 
invoeren van de vergoeding en onkosten een volledig beeld geeft, zodat ook in dat geval 
onkosten en de bijbehorende vergoeding in het Vtlb dienen te worden opgenomen.  
 
Let op: bijzondere bijstand (bijvoorbeeld voor beschermingsbewind) is geen inkomen en 
wordt derhalve niet ingevoerd. De gemaakte kosten die worden betaald uit de bijzondere 
bijstand worden ook niet ingevoerd. 
 
7. Vtlb en buitenlands inkomen en/of wonend in het buitenland 
In de beslagwet geldt voor debiteuren wonend in het buitenland een andere beslagvrije 
voet, afhankelijk van de woonlandfactor. Dat is niet ingebouwd in de vtlb-calculator, 
omdat het in veel minder dan 5% van de gevallen voorkomt. De vtlb-calculator kan wel 
gebruikt worden met eventueel een verzoek voor correcties in het nominaal bedrag 
(bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van toeslagen). 
 
8. Nieuw Huwelijksvermogensrecht 
Per 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Indien 
er geen voorwaarden zijn opgemaakt, is de hoofdregel dat de gemeenschap van 
goederen van kracht is vanaf het moment van huwelijkssluiting en dat voorhuwelijkse 
schulden en bezittingen van partner A en partner B in beginsel buiten de gemeenschap 
en dus in het privévermogen vallen. Dit dient gedocumenteerd te worden en te blijven. 
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Schuldeisers van schulden waarvoor alleen partner A aansprakelijk is kunnen zich voor 
100% verhalen op het privévermogen van partner A, maar slechts voor 50% op de 
gemeenschapsboedel (artikel 1:96 BW). Dit geldt andersom ook voor schuldeisers van 
schulden waarvoor alleen partner B aansprakelijk is. Schuldeisers van 
gemeenschapsschulden waarvoor beide partners aansprakelijk zijn, kunnen zich 
verhalen op zowel 100% van het privévermogen van beide partners als op 100% van de 
gemeenschapsboedel. 
 
Schuldeisers van gemeenschapsschulden waarvoor alleen partner A aansprakelijk is, 
kunnen zich verhalen op zowel 100% van het privévermogen van partner A als op 100% 
van de gemeenschapsboedel. En andersom geldt dat ook voor partner B. 
 
De boedelafdracht die uit het gezamenlijke inkomen wordt gespaard tijdens de 
schuldsaneringsregeling moet conform bovenstaande regels over beide groepen 
schuldeisers verdeeld worden. 
 
Indien er van een stel slechts 1 partner is toegelaten, die alleen privéschulden heeft, 
wordt de helft van de gespaarde gemeenschapsboedel verdeeld over de schuldeisers van 
deze partner en vloeit de andere helft van de gemeenschapsboedel in het vermogen van 
de partner die niet in de regeling zit. Het bedrag wat in het vermogen van de andere 
partner vloeit wordt niet gezien als inkomen van die partner (en heeft daarmee geen 
gevolgen voor het gezamenlijk inkomen en de boedelafdracht). Meer informatie over de 
verdeling van de boedelafdracht is te vinden op de website van Bureau Wsnp. 
 
9. Aanslag op naam van niet-Wsnp partner 
Het verzoek om het niet kwijtgescholden deel van de gemeentelijke en lokale 
aanslag(en) uit de boedel te betalen, kan ook aan de rechter-commissaris worden 
voorgelegd indien er sprake is van een samenwonend (echt)paar waarvan 1 partner in 
de Wsnp zit, en de aanslag(en) op naam van de niet-Wsnp partner staat (staan). De 
aanslag betreft een gezamenlijke post en om de verdeling over beide partners te 
berekenen kan het bedrag als ‘gezamenlijke correctie overige’ worden opgenomen in de 
vtlb-calculator. Het deel dat in de uitdraai aan de Wsnp-partner wordt toebedeeld, kan 
na toestemming van de rechter-commissaris uit de boedel worden betaald.  
 
10.  Individueel keuzebudget 
In bepaalde bedrijfstakken wordt maandelijks via het salaris een individueel 
keuzebudget (IKB) opgebouwd. Het totale IKB is een vast percentage van het salaris. 
Doorgaans vallen onder andere de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering onder dit IKB. 
Als u niet in de toepasselijke CAO of arbeidsovereenkomst kunt terugvinden hoe het IKB 
precies is samengesteld, kunt u het IKB als volgt opnemen in de Vtlb-calculator.  

1. Kijk wat de bruto IKB-opbouw per maand is;  
2. Voor het gedeelte vakantiegeld binnen het IKB berekent u 8% van het bruto 

maandsalaris en dit vult u in de calculator in onder ‘Bruto vakantiegeld’; 
3. Het bedrag aan bruto IKB-opbouw minus de 8% vakantiegeldreservering neemt u 

op onder ‘Bruto extra salaris’.  

Voorbeeld: 

Saniet heeft een bruto maandinkomen van € 3.000,-. Maandelijks wordt IKB ten bedrage 
van € 500,- opgebouwd. Het lukt niet om te achterhalen hoe het IKB is samengesteld.  
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Stap 1: bruto IKB-opbouw is € 500,-; 

Stap 2: Voor de component vakantiegeld gaat u uit van 8% van het bruto 
maandinkomen van € 3.000,-. Dat is € 240,- en dat bedrag vult u in onder ‘Bruto 
vakantiegeld’; 

Stap 3: De IKB-opbouw van € 500,- bestaat dus voor € 240,- uit vakantiegeld en voor 
de resterende € 260,- uit overig ‘Bruto extra salaris’. Ook het bedrag van € 260,- vult u 
in de calculator in.  

 
 


