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Handleiding bij het invullen van de vtlbcalculator
De vtlb-calculator is per januari 2021 ingrijpend gewijzigd vanwege de invoering van
de wet vereenvoudiging beslagvrije voet. In het bijbehorende Vtlb-rapport zijn deze
wijzigingen beschreven en is vermeld wat hiervan de consequenties zijn voor het
nominaal bedrag.
Op basis van ervaringen met de nieuwe calculator in de eerste maanden van 2021, is
voor het eerst in de bijna 20-jarige geschiedenis van de vtlb-calculator, besloten dat
de calculator tussentijds, per begin mei 2021 opnieuw aanzienlijk gewijzigd dient te
worden. Daarop is ook het vtlb-rapport aangepast.

Het gebruik van de nieuwe calculator riep ook veel praktische vragen op, die niet
allemaal beantwoord werden in het Vtlb-rapport. Om deze reden hebben Bureau Wsnp
en de Nvvk een handleiding opgesteld. Hierin geven we antwoord op veel gestelde
vragen en geven we aanvullende tips voor het invullen van de vtlb-calculator. Ook
deze handleiding is per begin mei aangevuld op de aangepaste calculator.
De wijzigingen in het vtlb over de periode januari-juni 2021 mogen waar noodzakelijk
met terugwerkende kracht tot 1.1.2021 worden toegepast; is sprake van een
verlaging van het vtlb dan gaat het nieuwe vtlb pas in nadat saniet de nieuwe
berekening heeft ontvangen.
Per juli is de vtlb-calculator aangepast aan de normen per 1 juli 2021 en is een aantal
kleinere wijzigingen doorgevoerd in de calculator en het rapport. De wijzigingen zijn
beschreven in het vtlb –rapport van juli. De wijzigingen die per juli zijn doorgevoerd in
deze handleiding zijn in het blauw zichtbaar.
In deze handleiding is opgenomen:





Stappenplan alvorens te beginnen met invullen. In dit stappenplan wordt voor
meer informatie verwezen naar de betreffende paragraaf in het Vtlb-rapport.
De tabbladen van de calculator nader uitgelegd.
De uitdraai van de berekening nader uitgelegd.
Bijzondere situaties/uitzonderingen

Deze handleiding is bijgewerkt tot en met 1 juli 2021 en hierin worden de normen van
juli 2021 gehanteerd. In de handleiding wordt waar mogelijk ook verwezen naar het
Vtlb-rapport.

Stappenplan voor de berekening van het vtlb, de nieuwe
en specifiek relevante onderdelen
(integraal, daarna per stap verder uitgelegd)
1. Verzamel alle informatie om de leefsituatie te bepalen (BRP of anders) :
alleen of partners en
a. met of zonder kinderen (incl. stiefkinderen, pleegkinderen etc. )
b. wonend in instelling
LET OP: partnerbegrip volgt het begrip gehuwden in de Participatiewet.
LET OP: kostendelers en inwoners apart noteren, denk om woonkostenvergoeding
2.
3.
4.
5.

Bepaal bij partners of sprake is GVG of niet.
Bepaal bij partners of sprake is van 1 of twee regelingen.
Bepaal bij partner niet in regeling of partner alle informatie verstrekt.
Bepaal welke inkomens van sn en zijn eventuele partner meetellen en verzamel
gegevens daarover (voor posten zie input calculator).
a. Inkomen met maandelijkse opbouw VT, (half)jaarlijkse betaling
b. Inkomen met inbegrepen maandelijks uitbetaalde VT
c. Inkomen zonder vakantiegeld
d. Netto inkomen
e. Inkomen alleen voor vtlb niet voor bvv
6. Verzamel alle loonstroken en andere inkomensgegevens en bepaal of het inkomen/de
inkomens van afgelopen maand representatief is/zijn. Zo niet is een gemiddelde van
de afgelopen 4 maanden dat wel?
Zo niet: maandelijkse herberekening vtlb is nodig (het vtlb hangt namelijk samen
met het werkelijke maandelijks inkomen).
7. Bepaal bruto of fiscaal en netto maand inkomen(s), extra periodiek salaris en bruto
VT.
8. Stel vast of er tegenover de fiscaal onbelaste onkostenvergoedingen in het inkomen
ook correctieposten in het nominale bedrag moeten komen. Denk aan
onkosten/representatie/reiskosten/thuiswerkvergoedingen etc.
9. Verminder het netto uitbetaalde inkomen met alle netto vergoedingen.
10. Stel vast of op dit moment sprake is van een (internationaal) vrachtwagen/bus
chauffeur. Zo ja, bepaal fiscaal en netto maandinkomen exclusief nettoonkostenvergoeding.
11. Maak een globale schatting van het fiscaal jaar inkomen per persoon en per
huishouden
a. Lager dan minimumloon/PW, volledig recht op toeslagen. (PW=plm. € 16.000
voor alleenstaanden en plm. € 20.000 voor partners samen in 2021).
b. b1. hoger dan minimumloon/PW en lager dan € 32.400 voor alleenstaanden
en
b2. Hoger dan minimumloon/PW en lager dan plm. € 42.000 voor
alleenstaande ouders, paren zonder kinderen en paren met kinderen
c. c1. Hoger dan € 32.400 voor alleenstaanden
c2. Hoger dan plm. € 42.000 voor alleenstaande ouders, paren zonder
kinderen en paren met kinderen
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12. Stel vast of op dit moment sprake is van een leaseauto met privégebruik;
zo ja: bespreek of dit per 1.1 van het volgende kalenderjaar verandert in verband
met Geen Privé gebruik;
en
zo nee: bereken verhoging inkomen per eerstkomende 1.1 (zie rapport) (of per
direct als al eerder bepaald is dat de auto privé gereden blijft worden).
13. Noteer de zogenaamde ‘woonlasten’.
a. Bij een koopwoning is het bedrag altijd relevant voor de beslagvrije voet.
Bruto hypotheekrente excl. voorlopige teruggave + 0,049%* van de WOZ
waarde
b. Bij een huurwoning wordt de beslagvrije voet alleen gecorrigeerd als deze
lasten hoger zijn dan € 752,33 zijn. Het gaat dan om de netto huur inclusief
servicekosten.
Het bedrag van de woonlasten moet altijd ingevuld worden, in verband met de
correctie voor de individuele lasten in het nominaal bedrag.
14. Verzamel gegevens van
-de zorgverzekeringspremie(s)
-de werkelijk ontvangen huur- en zorgtoeslag(en) en
-het werkelijk ontvangen Kindgebonden budget
-de geboortedata van alle betrokkenen
15. Start met invullen!

Handleiding bij het gebruik van de vtlb- calculator met volgnummer 2021:07
bijgewerkt tot en met 1 juli 2021. ©BureauWsnp en ©NVVK

Pagina 2 van 22

Uitleg per stap
1. Verzamel alle informatie om de leefsituatie te bepalen (BRP of
anders) :
a. alleenstaand of met partner en
b. met of zonder kinderen (incl. stiefkinderen, pleegkinderen etc. )
c. wonend in instelling (paragraaf 3.1.3)
LET HIERBIJ OP:
 Partnerbegrip volgt het begrip gehuwden in de Participatiewet. (paragraaf 3.1.2)
 Pleegkinderen worden niet opgevoerd als inwonende kinderen. ( paragraaf 1.5,
punt 10).
 Alleen inwonende kinderen – ongeacht hun leeftijd- worden ook als persoon
ingevoerd; indien aan de orde wordt bij deze kinderen ook de vergoeding
inwonenden ingevoerd. ( zie vtlb-rapport paragraaf 6.1.1)
Van externe kostendelers en andere inwoners moeten alleen opgevoerd worden
wat de mogelijke vergoeding inwonenden is. ( zie vtlb-rapport paragraaf 6.1.1)

2 Bepaal bij partners of sprake is GVG of niet
3. Bepaal bij partners of sprake is van 1 of twee regelingen
4. Bepaal bij partner niet in regeling of deze partner alle
informatie verstrekt
Indien er sprake is van een partner niet in de regeling en deze partner wil gegevens over
zijn inkomsten niet opgeven, dan kan de vtlb-calculator niet gebruikt worden om
het vtlb te berekenen.* Het weglaten van het inkomen van de partner leidt ertoe dat
de beslagvrije voet (en daarmee het vtlb) van de schuldenaar juist verhoogd wordt en
dat is nadrukkelijk niet de bedoeling.
In deze situatie moet handmatig het vtlb als volgt berekend worden:






Uitgangspunt is steeds de helft van 95% van de bijstandsnorm ( thans € 729,76)
LET OP: Indien het inkomen van alleen al de schuldenaar ZELF zodanig hoog is
dat de maximale beslagvrije voet voor zijn gezamenlijke leefsituatie wordt
bereikt, houd dan de helft van die beslagvrije voet aan (€ 1100,- voor paar
zonder kinderen, € 1159,- voor paar met kinderen)
Handmatig aanvullen met relevante persoonlijke posten in het nominaal bedrag
(eigen risico, arbeidstoeslag, reiskosten, etc. Zie rapport voor details over wat
persoonlijke posten zijn)
Wijs de schuldenaar erop dat hij in vrijwel alle gevallen nadelig af zal zijn doordat
zijn partner gegevens niet beschikbaar wil stellen. Verstrek eventueel een
voorbeeld van het vtlb met een fictief salaris van de partner.

* De reden dat de vtlb-calculator niet gebruikt kan worden is dat deze situatie in de
onderliggende beslagvrije voettool niet KAN voorkomen, omdat een deurwaarden op
grond van de wet altijd beschikt over gegevens van beide partners. Dat wettelijk recht
hebben andere gebruikers van de beslagvrije voet tool niet.
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5. Bepaal welke inkomens van schuldenaar en zijn eventuele
partner meetellen en verzamel gegevens daarover (voor posten
zie input calculator)
De calculator onderscheidt 5 categorieën van inkomens.
De eerste 4 categorieën zijn van belang voor een correcte berekening van de beslagvrije
voet.
De 5e categorie is ALLEEN van belang voor de berekening van het vrij te laten bedrag.
De categorieën zijn:
a. Inkomen met maandelijkse opbouw VT, (half)jaarlijkse betaling VT
b. Inkomen met daarin inbegrepen de maandelijks uitbetaalde VT. Ook pensioenen
zonder vakantiegeld kunnen hier ingevoerd worden (met vakantiegeld nul).Het
vakantiegeld wordt op het fiscaal maand inkomen in mindering gebracht.
c. Inkomsten zonder vakantiegeld.
 Bij partneralimentatie (en andere inkomsten waarover nog belasting
afgedragen moet worden) zijn twee opties mogelijk:
o het nettobedrag berekenen door de voorlopige aanslag
inkomstenbelasting en ZVW af te trekken van de bruto-inkomsten.
De schuldenaar (of de partner) moet de voorlopige aanslag dan zelf
betalen. Na afloop van het jaar is een check nodig op de
correctheid van het nettobedrag, door controle van de aangifte.
o Betreft het de partner niet in de regeling en verzoekt deze
verlaging van het brutobedrag dan dient een berekening overlegd
te worden wil men aanspraak maken op invoer van het lagere
bedrag.
o als de voorlopige aanslag niet bekend is: het brutobedrag ook bij
netto inkomen invullen. Zodra de aanslag komt, moet deze betaald
worden uit de boedel (mits sn alle inkomsten boven het vtlb heeft
afgedragen. Dit kan alleen bij degene in de schuldregeling en niet
bij de partner buiten de regeling).
 In beide gevallen moet dit duidelijk met betrokkene(n) gecommuniceerd
worden en bij een prognosevoorstel ook aan de schuldeisers
 Mocht de alimentatie in mindering gebracht worden op een PW uitkering,
stem dan af wie de belasting afdraagt en hoe dat verwerkt wordt. Zie ook
punt 4 onderaan blz. 20
d. Netto-inkomsten. Hierbij geldt voor partners:
 Belastingteruggave invoeren bij de partner aan wie deze toekomt,
behalve voorlopige teruggave eigen woning:
dan 50/50 verdelen over beide partners
 Heffingskorting invoeren bij partner aan wie het bedrag toekomt,
behalve de Iack( Inkomens Afhankelijke Combinatie Korting):
dan 50/50 verdelen over beide partners
 Kinderalimentatie: invoeren bij de partner die de alimentatie ontvangt (
tot kind 18 is)
 LET OP: op inkomsten uit studiefinanciering ligt een beslagverbod en
de beslagvrije voet wordt sinds 1 januari 2021 niet meer verlaagd met
het deel van studiefinanciering wat bestemd is voor levensonderhoud.
Om deze reden wordt studiefinanciering niet meer als netto inkomen
ingevuld. In de uitdraai van calculator is deze post verwijderd.
In het geval iemand alleen studiefinanciering ontvangt, is er dus geen
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beslagruimte. Alleen een eventueel extra inkomen leidt tot een
bedrag(je) aan beslagruimte. De studietoeslag die gemeentes soms
verstrekken aan studerende jongeren met een beperking, ter
vervanging van een bijbaan waartoe zij soms niet in staat worden
geacht, wordt beschouwd als inkomen. Dit wordt ingevoerd onder
overige inkomsten van de netto-inkomsten.

e. Inkomsten niet voor de beslagvrije voet.
a. Tegemoetkoming inwonenden: de wijze van berekening is per 01-05-2021
gewijzigd, zie paragraaf 6.1.1 van het Vtlb-rapport.
b. Thuiswerkvergoeding: als de werkgever een thuiswerkvergoeding
verstrekt, mag hiervan € 2,- per thuisgewerkte werkdag gecorrigeerd
worden. Bij een deeltijd aanstelling geldt dit naar rato van het aantal
werkdagen.

6. Verzamel alle loonstroken en andere inkomensgegevens.




Bepaal of het inkomen/de inkomens van afgelopen maand representatief is/zijn.
Zo niet is een gemiddelde van de afgelopen 4 maanden dat wel?
Zo niet: maandelijkse herberekening vtlb is nodig (het vtlb hangt namelijk samen
met het werkelijke maandelijks inkomen).
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7. Bepaal maandelijks fiscaal inkomen en netto maand
inkomen(s), bruto vakantiegeld (VT) en maandelijks fiscaal extra
salaris
Aan de hand van het ingevoerde maandelijkse bruto/fiscale inkomen berekent de
rekentool het belastbaar jaarinkomen en daarmee het recht op de toeslagen en de
woonlasten die passen bij het jaarinkomen. Om deze reden is het van belang dat het
maandelijks bruto/fiscaal inkomen zo correct mogelijk wordt ingevoerd.
Waarom het verschil tussen bruto en fiscaal inkomen?
Het bruto inkomen kan gebruikt worden in geval van een uitkering. Gebruik het fiscaal
inkomen (ook wel loon voor de loonheffing, tabelloon, heffingsloon etc. genoemd)
wanneer sprake is van een salaris/uitkering en er bijv. pensioenpremie wordt
ingehouden. In die gevallen is namelijk het fiscaal loon LAGER dan het bruto loon (en de
toeslagen dus soms anders). Als er bijtellingen zijn kan het fiscaal loon ook hoger
uitvallen dan het brutoloon.
Bij een (volledige of gedeeltelijke) Pw-uitkering is de bruto uitkering meestal niet
gespecificeerd op de uitkeringsstrook. De reden hiervoor is dat het echte brutobedrag
van een PW uitkering pas achteraf bepaald wordt op basis van de jaarsituatie. Bruto
jaarbedragen kunnen wel op internet gevonden worden, maar zijn alleen correct als het
hele jaar een volledige Pw-uitkering is ontvangen.
Bij een volledige of gedeeltelijke Pw-uitkering kan men ook het nettobedrag van de Pwuitkering bij brutobedrag invoeren. De wijze van invullen heeft geen invloed op de
hoogte van de beslagvrije voet (omdat men met een inkomen ter hoogte van de PW
uitkering altijd recht heeft op maximale toeslagen). Er hoeft dus ook geen correctie
plaats te vinden als in een eerder stadium de PW uitkering wel bruto en netto is
ingevoerd. Als er gedeeltelijk andere inkomsten zijn dienen deze wel bruto-netto
ingevoerd te worden. De rechtbanken zijn hiervan ook op hoogte gesteld.
Bruto vakantiegeld
Als het bruto vakantiegeld niet bekend is, kan dit als volgt berekend worden:
a. PW uitkering: 5 % netto, te berekenen door de uitkering te delen door 95 en dan x 5.
b. Inkomen met afzonderlijk vakantiegeld: 8% van het bruto maandinkomen, dus het
inkomen delen door 100 en met 8 vermenigvuldigen
c. Inkomen met inbegrepen vakantiegeld: het volstaat om het bruto/fiscaal
maandinkomen in te vullen.
Bruto extra salaris
Onder bruto extra salaris wordt verstaan een eindejaarsuitkering, dertiende/veertiende
maand of een bonus. Het bruto maandelijks bedrag moet ingevuld worden, omdat dit
van invloed is op het fiscaal jaarinkomen (dat van invloed is op de toeslagen). De
beslagvrije voet wordt hierdoor verhoogd.
Het nettobedrag wordt - net als het vakantiegeld - meestal 1 maal per jaar uitbetaald.
In tegenstelling tot het vakantiegeld komt dit bedrag echter als netto uitbetaling en
reservering niet terug op de vtlb-uitdraai. Dit kan voor prognosevoorstellen ondervangen
worden door het nettobedrag als overige inkomen in te voeren. Bij de controle van de
maandelijkse afdracht moet met dit bedrag dan uiteraard geen rekening gehouden
worden omdat het slechts 1 x per jaar uitbetaald wordt .
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Overwerk
Bij overwerk spelen twee zaken: enerzijds de vraag in hoeverre het fiscaal inkomen
wordt beïnvloed en anderzijds de vraag hoe berekend kan worden wat iemand netto mag
behouden van het netto extra inkomen. Want zoals bekend, mag van inkomsten uit
overwerk bij een fulltime aanstelling meestal 50 % behouden.
Eerste vraag bij de berekening is of het gaat om incidenteel of structureel overwerk.
Bij incidentele extra inkomsten uit overwerk wordt bij het invullen uitgegaan van het
maandelijks fiscaal inkomen zonder overwerk. De toeslagen kunnen weliswaar door
incidenteel overwerk achteraf worden verlaagd, omdat dit het fiscaal jaarinkomen
verhoogt, maar die kans is en die bedragen zijn, meestal niet erg groot.
Daarnaast dient handmatig berekend te worden wat extra behouden mag blijven, door in
de maand waarin het overwerk is verricht een aangepaste afdracht te berekenen,
gebaseerd op een extra bedrag van 50 % van (van meestal 0,629 X bruto) het
overwerkbedrag). Mocht het gaan om hoge bedragen dan is mogelijk een hoger totaal
percentage van toepassing omdat dan op jaarbasis de algemene heffingskorting en
arbeidskorting, en fiscale tegemoetkomingen ook verlaagd kunnen zijn waardoor de
inkomensdruk toeneemt. Vergelijk de netto-inkomsten dan liever met een reguliere
maand of vraag een proforma-loonstrook zonder overwerk.
Bij structurele overwerkinkomsten wordt uitgegaan van het maandelijks fiscaal inkomen
inclusief overwerk, met een direct effect op het fiscaal jaarinkomen en dus de eventuele
toeslagen. Dit effect kan oplopen tot in totaal 70% of nog meer over de verdiensten.
Ook dan geldt dat het inkomen dat extra behouden mag worden apart berekend moet
worden. Zie hierboven.
Wordt voor de hierboven beschreven methode gekozen dan moet men er alert op zijn
dat door een wisselend bedrag aan overwerk tzt. – mogelijkerwijs- de toeslagen met
terugwerkende kracht zullen worden verlaagd, terwijl de beslagvrije voet, mogelijk niet
is aangepast op lagere toeslagen.
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8. Verminder het netto uitbetaalde inkomen met alle netto
vergoedingen.
Alle netto onkostenvergoedingen zijn inkomen voor het vtlb, maar ze worden in
mindering gebracht op het netto inkomen en apart ingevoerd onder overige inkomsten
als ze leiden tot een correctie. ( zie punt 9) Voer de netto vergoedingen vervolgens wel
apart, dus opnieuw, in als inkomenspost(en) onder de relevante categorie.

9. Stel vast of er tegenover de fiscaal onbelaste
onkostenvergoedingen in het inkomen ook correctieposten in het
nominale bedrag moeten komen. Denk aan
onkosten/representatie/reiskosten/thuiswerkvergoedingen etc.
Voer aan de uitgavenkant zo nodig correctieposten in gebaseerd op de regels uit het vtlb
rapport. Weinig voorkomend maar toch: fiscaal belaste reiskostenvergoedingen tellen
mee in het fiscaal inkomen en beïnvloeden dus indirect soms de toeslagen.

10. Stel vast of op dit moment sprake is van een internationaal
chauffeur.





Zo ja, bepaal naast het fiscaal inkomen ook het netto maandinkomen exclusief
netto onkosten vergoeding.
Vink onder ‘inkomsten niet voor de beslagvrije voet’ de vergoeding internationale
chauffeurs aan. Automatisch wordt het bedrag van € 157,- ingevuld. Daarmee
wordt dus het ingevulde netto inkomen opgehoogd. (paragraaf 6.2.12)
Hanteer bij de afdracht dus niet het inkomen op de salarisstrook maar het
herberekende inkomen.

11. Maak een globale schatting van het fiscaal jaarinkomen per
persoon en per huishouden. Dit geeft houvast bij de berekening
en de controle op de uitkomsten.
Groep 1:
Lager of gelijk aan minimumloon/toepasselijke bijstandsnorm: er is volledig recht op
toeslagen en de beslagvrije voet is 95% van het inkomen
Groep 2:
1. hoger dan minimumloon/Pw en lager dan plm € 32.400 voor alleenstaanden
2. hoger dan minimumloon/Pw en lager dan plm € 42.000 voor alleenstaande ouders,
partners met en zonder kinderen
Groep 3:
1. Hoger dan plm € 32.400 voor alleenstaanden
2. Lager dan plm € 42.000 voor alleenstaande ouders, partners met en zonder
kinderen

12. Stel vast of op dit moment sprake is van een (lease)auto van
de zaak met privégebruik


zo ja: bespreek dat dit per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar omgezet moet
worden in zakelijk gebruik als men geen negatief inkomensgevolg wil ervaren. Bij
de Verklaring Geen Privé Gebruik (VGPG) is er geen gevolg voor de beslagvrije
voet en vtlb-berekening in het nieuwe jaar. Sowieso is er geen gevolg in het
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lopende/eerste kalenderjaar van de regeling (behoudens uitzondering hieronder).
Zie paragraaf 3.4 en paragraaf 5.3.5
als al in 2021 sprake is van privégebruik ten last van het vtlb, omdat in een
eerder jaar die keus is gemaakt dan moet WEL al in dit jaar de bijtelling
gecorrigeerd worden in de netto afdracht
als de schuldregeling loopt en de auto van de zaak wordt in het nieuwe jaar ( of
eerder na afspraak) nog steeds privé gebruikt:
o bereken het nettobedrag van fiscale bijtelling. Dit bedrag is het gevolg van
de fiscale bijtelling in verband met het privégebruik, waardoor het netto
inkomen daalt.
Dit dient bepaald te worden door
1. te vragen om een proforma loonstrook zonder privégebruik van de
auto. Dit is noodzakelijk want het is de zuiverste methode omdat naast
het belastingpercentage er ook grote invloed kan zijn op de van
toepassing zijnde algemene heffingskorting en arbeidskorting waardoor de
fiscale druk veel hoger is dan verwacht. Is dit onmogelijk dan kan men
eventueel de witte tabellen voor loonheffing toepassen om het verschil te
bepalen. Er kan ook een flinke invloed zijn van het fictief hogere fiscale
inkomen, op de toeslagen en ook dit dient bepaald en meegenomen te
worden in het compenseren van de nadelen. Zie*
o Bij een alleenstaande: vul dit nettobedrag UITSLUITEND in bij netto
bijtelling auto van de zaak. Vul het netto – dus lagere- inkomen in zoals
vermeld op de loonstrook. De beslagvrij voet wordt nu VERLAAGD met het
bedrag dat de leaseauto aan nadeel oplevert.
Voer dit dus niet apart nogmaals in, wat dat geeft dubbel nadeel.
o TIJDELIJKE UITZONDERING: Bij een paar met een leaseauto: tel het
nettobedrag van de fiscale bijtelling WEL op bij het netto inkomen van de
betreffende partner volgens de loonstrook (dit is nog een tijdelijk hiaat in
de burgertool dat wij niet kunnen aanpassen.)
Aandachtspunten:
 De eventueel verplichte bijdrage in de auto die de werkgever vraagt, en
die in mindering wordt gebracht op de fiscale bijtelling en op het netto
inkomen, moet wel netto bijgepast worden in het op te nemen netto
inkomen. Deze bijtelling verlaagt weliswaar de fiscale bijtelling, dus het bij
te passen nadeel is kleiner, maar er is dan tevens sprake van een tweede
netto=netto nadeel.

*Er kan sprake zijn van een korting op de werkelijke Toeslagen doordat het fiscaal
jaarinkomen stijgt door de bijtelling. Als dit om een substantieel bedrag gaat dient
beoordeeld te worden of ook dit bijgepast moet worden nu de schuldenaar automatisch
gecompenseerd wordt voor de gemiste toeslagen door de hoogte van zijn fiscale
inkomen. Hij krijgt (in groep 2) een hogere beslagvrije voet door zijn hogere fiscale
inkomen omdat hij toeslagen mist door het privégebruik van de auto.
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13. Noteer de gegevens van de werkelijk ontvangen Huur- en
Zorgtoeslagen
De werkelijk ontvangen huur en zorgtoeslag worden gebruikt om noodzakelijke
individuele correcties te berekenen die worden getoond in het nominale bedrag , bezien
in relatie tot werkelijk betaalde woonlasten en zorgverzekeringspremiekosten.

14. Noteer de gegevens van het werkelijk ontvangen Kindgebonden
budget
Deze gegevens worden gebruikt om eventuele correcties toe te passen in het nominale
bedrag als er sprake is van een KGB dat lager (of hoger) is dan de correctie waarmee in
de beslagvrije voet wordt gerekend.

15. Noteer de gegevens van de zorgverzekeringspremies
Alle onvermijdelijke en noodzakelijke kosten van de zorgverzekeringspremie inclusief de
aanvullende premie, die niet gecorrigeerd worden in de beslagvrije voet omdat daarin
rekening wordt gehouden met een standaardbedrag, zijn zichtbaar als correcties in het
nominale bedrag.
Indien gewenst kan de keus gemaakt worden deze niet of gedeeltelijk te corrigeren. Dit
kan natuurlijk wel leiden tot budgettaire problemen als aanpassing van de verzekering
pas per 1.1. van het volgende jaar mogelijk is en betaling door derden of een partner
buiten de regeling niet mogelijk is.
LET OP: Als de premie lager is dan de standaardpremie waarmee in de beslagvrije voet
wordt gerekend volgt een negatieve correctie in het nominale bedrag.
LET OP: het eigen risico in het nominale bedrag mag alleen gecorrigeerd worden als het
NIET op voorhand is afgekocht met een verzekering. Dit omdat de verhoogde premie al
gecorrigeerd wordt.

16.

De geboortedata

Als sprake is van mensen met een leeftijd boven de PGL volgt een
standaardcorrectie in het nominaal bedrag ter hoogte van het verschil tussen de
PW norm voor mensen van 18-de PGL en mensen met een leeftijd boven de
PGL.

17. Noteer de zogenaamde ‘woonlasten’
De woonlasten moeten in de calculator altijd worden ingevoerd, ook al zijn ze nul en ook
al zal dit meestal niet leiden tot een correctie in de beslagvrije voet. De woonlasten
leiden namelijk regelmatig wel tot een (positieve of negatieve) correctie in het nominaal
bedrag. (zie paragraaf 3.3 en 5.1)
-

-

Bij een koopwoning is het bedrag sowieso altijd relevant voor de beslagvrije voet.
Bruto hypotheekrente excl. voorlopige teruggave + 0,049%* van de WOZ
waarde.
Bij een huurwoning invullen wat de netto huur en servicekosten zijn (om het
totaal bedrag te bepalen). Er wordt alleen gecorrigeerd in de beslagvrije voet als
deze lasten hoger zijn dan de maximale huurgrens.
In de uitdraai van het gedeelte m.b.t. de beslagvrije voet, worden de woonlasten
alleen vermeld als er een correctie voor de woonlasten is toegepast
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-

-

-

-

( dus bij een huurwoning alleen bij een huur boven de € 752,33, bij een
koopwoning kan ook bij een lager bedrag een correctie plaatsvinden).
Voor een correctie van de woonlasten in de beslagvrije voet gedurende de eerste
6 maanden van de regeling is van belang dat het veld ‘startdatum correctie
woonlasten’ ALTIJD is gevuld. Wordt dit niet ingevuld dan vindt de correctie voor
woonlasten alleen in het nominaal bedrag plaats, terwijl soms een correctie in de
beslagvrije voet aan de orde is. Dit is juridisch NIET correct.
In het nominaal bedrag wordt altijd vermeld of sprake is van een correctie
bovenop de correctie in de beslagvrije voet.
Alle onvermijdelijke en noodzakelijke woonlasten – koop en huur- die niet
gecorrigeerd worden in de beslagvrije voet zijn zichtbaar als individuele correcties
in het nominale bedrag.
Indien gewenst kan de keus gemaakt worden deze niet of gedeeltelijk te
corrigeren. Dit kan natuurlijk wel leiden tot budgettaire problemen als verhuizen
of betaling door derden of een partner buiten de regeling niet mogelijk is.
Vul de woonlasten wel altijd in. Bij het invoeren van woonlasten van 0 volgt een
negatieve correctie in het nominaal bedrag(!)tot aan het bedrag van de minimum
normhuur.(januari 2021: €220,68) ((met het respecteren van de beslagvrije
voet)

LET OP: de correcties die het gevolg zijn van 13, 14, 15 en 17 worden als een
totaalbedrag getoond onder de correcties in het nominaal bedrag. Daarbij worden
de (positieve en negatieve) correcties gesaldeerd, dus met elkaar verrekend.
Dit is dus anders dan in de oude calculator van voor 1.1.2021.
Dat is mogelijk omdat dit geen correcties meer zijn in de beslagvrije voet maar in
het nominale bedrag.
Indien gewenst kan daarom ook de keus gemaakt worden correcties niet of
gedeeltelijk toe te corrigeren. Dit kan natuurlijk wel leiden tot budgettaire
problemen als aanpassing van kosten en/of betaling door derden of een partner
buiten de regeling (nog) niet mogelijk is.
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18. Tabblad schuldenaar

Op dit tabblad is nieuw: het veld ‘BVV Portaal laatste meldingen’.
De webservice die de beslagvrije voet berekent (de burgertool) stuurt daarnaast ook een
aantal meldingen terug. Deze meldingen kunnen behulpzaam zijn om de berekende
beslagvrije voet beter te kunnen duiden.
De










meest voorkomende meldingen zijn:
20001: woonlasten overstijgen drempelbedrag voor correctie niet
20003: norminkomen voor huurtoeslag is: xxx
20004: drempelbedrag correctie woonlasten is xxx
20011: verhoging woonlasten toegepast, dit is de tijdelijke variant. Controleer 6
maanden nadat de verhoging voor het eerst is toegepast of deze eenmalig mag
worden
verlengd
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,-
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Tabblad partner

Dit tabblad is grotendeels hetzelfde als het tabblad schuldenaar.
Belangrijke punten:
Indien inkomen van de partner niet bekend is: calculator niet invullen, maar
handmatige berekening maken. Zie hierboven bij stap 4.
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Tabblad inkomen van schuldenaar en partner

Belangrijke punten:
 Zoek uit in welke categorie (van de 5 opties) het inkomen valt.
 Voer per inkomen het fiscaal inkomen, netto inkomen en bruto vakantiegeld in, en
indien van toepassing ook het bruto extra inkomen, zoals bijv. een
eindejaarsuitkering of een dertiende maand.
 Bedragen moeten omgerekend worden naar maandbedragen.
 Als er sprake is van een bijtelling in verband met een auto van de zaak: het
nettobedrag (dat is datgene wat iemand minder verdient door de bijtelling) invullen
in het betreffende veld. Zie ook stap 12.
 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.
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Uitdraai van de calculator-pagina 1
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Uitdraai –blad 2
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Uitdraai blad 3
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Uitleg Woonlasten
1. Woonlasten worden in de beslagvrije voetberekening vergeleken met de huur en
de huurtoeslag die passend zijn bij het ingevoerde fiscale inkomen.
Dat wil dus zeggen dat iemand met lage of geen woonlasten een (soms groot)
voordeel ervaart en iemand met een laag inkomen en een hoge huur een nadeel
ervaart. Dit komt omdat de burgertool uitgaat van een passende huur en daarbij
passende Huurtoeslag. Iemand met weinig of geen woonlasten en een hoger
inkomen krijgt in de beslagvrije voet toch een compensatiekop toegewezen die
(o.a.) zijn veronderstelde gemiste huurtoeslag compenseert.
Iemand met een relatief (te) lage of geen huur kan niet gekort worden in zijn
beslagvrije voet.
In de vernieuwde vtlb calculator krijgt iemand met hogere woonlasten dan
verondersteld in de beslagvrije voetberekening een extra individuele correctie in
het nominale bedrag, gebaseerd op de werkelijk lasten, als aanvulling op den
standaardcompensatie. Iemand met een relatief (te) hoge huur kan dus niet
gecompenseerd worden in zijn beslagvrije voet, maar wordt wel gecompenseerd
in het vltb door een individuele correctie in het nominale bedrag
2. Wordt geen huurtoeslag ontvangen omdat de woning niet voldoet aan de eisen,
dus geen zelfstandige woonruimte is, boven de huurgrens valt, een gedeelde
woning is, een vakantiehuis/stacaravan/gehuurde kamer of dergelijke, dan
berekent de vtlb calculator wat de noodzakelijke individuele correctie is bovenop
de correctie in de beslagvrije voet, bij het gegeven inkomen en die woonlasten.
3. Bijzonderheden m.b.t. de getoonde woonlasten op basis van de beslagvrije voet:
De woonlasten worden in de uitdraai als onderdeel van de beslagvrije voet
getoond als
 De woonlasten hoger zijn dan de maximale huur voor huurtoeslag. Zie
paragraaf 3.3.1 en paragraaf 5.1
 Er sprake is van een koopwoning en schuldenaar heeft een inkomen in groep
2. De rekentool berekent het bedrag aan huurtoeslag wat men zou ontvangen
als schuldenaar in een huurwoning zou wonen. Zie paragraaf 3.3.2
 Bij een correctie in de beslagvrije voet wordt er een melding getoond in het
veld ‘Bvv Portaal laatste meldingen’ op tabblad schuldenaar. Hier wordt de
reden en het bedrag van de correctie vermeld.
 De correctie in het nominaal deel is sowieso terug te vinden in de uitdraai.
Voorbeeld
Hoe worden woonlasten van € 960,- uit de hierboven getoonde uitdraai gecorrigeerd bij
een stel met een inkomen excl. VT van bruto/netto 3000/1900 en 1500/1300? Daarvoor
is het nodig om te beschikken over een aantal normen. Volledigheidshalve geven we hier
alle normen die relevant zijn voor controle op een vt

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 € 752,33
 Drempelbedrag (110%) is € 827,56
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Maximale beslagvrije voet voor een paar met kinderen is € 2.321,89, dit
is € 1.160,95 per partner. De rekentool rondt dit bedrag af naar € 1.161,-

Correctie:
 Bedrag tot € 752,33- zit in de maximale compensatiekop, dus in de beslagvrije
voet
 Bedrag tussen € 752,33 en € 827,56 = € 75,23 is gecorrigeerd in het nominaal
bedrag, gelijk verdeeld over beide partners (€ 37,62)
 Bedrag tussen € 827,56 en € 948,- = € 120,44 is gecorrigeerd in de beslagvrije
voet, dit is € 60,22 per partner .
 Beslagvrije voet wordt dan per persoon € 1.161,- + € 60,22 = € 1.221,-
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Bijzonderheden/uitzonderingen
1. In twee situaties waarbij sprake is van een paar met of zonder kinderen kan
de beslagvrije voet nog (steeds) niet correct berekend worden.
Dit betreft:
 Een paar, beiden in een inrichting en een eigen bijdrage AWBZ verschuldigd. De
‘kale’ beslagvrije voet moet dan opgehoogd worden met het volledige bedrag van de
eigen bijdrage. Dit werkt nog niet goed in de burgertool en dat mag door ons niet
worden aangepast.
De oplossing:
o Veld ‘prijs verzorging’ wordt niet gevuld
o Veld ‘correctie overige’ wordt gevuld met het volledige bedrag van de
eigen bijdrage


Een paar, zonder of met gvg, beide partners hebben een auto van de zaak met
fiscale bijtelling. De beslagvrije voet van de partner met de fiscale bijtelling moet dan
verlaagd worden met het nettobedrag van de fiscale bijtelling. Dit werkt nog niet
goed in de burgertool.
De oplossing:
o Bereken het nettobedrag ( dat is dus de belasting die wordt ingehouden over
de bijtelling oftewel datgene wat iemand minder verdient door de bijtelling).
o Veld ‘netto bijtelling van de zaak’ wordt niet gevuld.
o Netto inkomen wordt verhoogd met nettobedrag bijtelling van de zaak. Er
wordt uitgegaan van het netto inkomen wat men zou verdienen als er geen
auto van de zaak is, 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. ( zie punt 12)

2. Woonlasten eigen woning
De bijkomende kosten van de koopwoning worden berekend door middel van een
percentage van de WOZ-waarde van de woning. (paragraaf 3.3.8). Het Nibud berekent
jaarlijks dit percentage. Voor 2021 is dit berekend op 0.049%. De beslagleggers
hanteren bij de berekening van de woonlasten nog het oude percentage uit 2017 van
0.057%. Dit probleem is gesignaleerd en aan uniformiteit per 1 juli 2021 wordt gewerkt.

3. Afwijkende 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 nettoinkomen inclusief vakantiegeld. Hierbij berekent de rekentool de hoogte van het
netto vakantiegeld vrijwel op de gelijke wijze als de vtlb-calculator.
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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 VT. De VT opbouw 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 volledig vakantiegeld ook al
kent kinderalimentatie geen VT. De enige oplossing – althans voor dit moment- is dus de
alimentatie niet in te voeren maar de volle PW uitkering.
Wij adviseren voor nu deze workaround te hanteren en de feitelijke situatie zo nodig toe
te lichten.
Dat moet wel op deze wijze omdat men feitelijk maandelijks meer vakantiegeld heeft
dan de calculator aangeeft als de alimentatie is ingevoerd.
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 het 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 berekend en is zichtbaar
 wijzig invoer weer naar: paar, geen gemeenschap van goederen, 1 in de regeling
 vul het 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 een van beiden een laag inkomen)
dan dient dit dient handmatig gedaan te worden door de persoonlijke posten langs te
lopen en te corrigeren bij overige correcties.
Bij partners beiden in de regeling kan het soms overigens ook noodzakelijk zijn
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 bijv.
aan correcties voor gemeentelijke heffingen en beschermingsbewind.
6. Vtlb van ZZP’ers
De oude beslagwet was niet geschikt voor ondernemers maar met een beetje wrikken
kon de calculator wel worden gebruikt voor een vtlb bepaling.
De nieuwe beslagwet is ook niet goed geschikt voor zelfstandig ondernemers, hoe
onhandig ook. De nieuwe beslagwet geeft aan dat er sprake moet zijn van een periodiek
(lees maandelijks) inkomen, van zicht op een helder bruto of fiscaal maandelijks
inkomen zoals dat geregistreerd zou kunnen zijn in de polis administratie. Dat is
allemaal meestal niet aan de orde bij deze doelgroep.
Het kan ook feitelijk niet omdat je vaak niet weet wat het bruto/fiscaal inkomen zal
worden en wat er netto overblijft, terwijl dat inkomen wel bepaalt wat er aan toeslagen
wordt betaald en dus ook wat de beslagvrije voet wordt
Groep3?
Wat wel kan is globaal bepalen of iemand in de groep 3 valt (zonder toeslagen). Dan
houd je de vaste bvv ( per gezinssituatie) aan en hoog je die handmatig op met de
posten uit het nominale bedrag. Je laat dan afdragen wat er daarboven maandelijks
binnenkomt. Wel moet je dan heel goed rekenen met de voorlopige aanslag en met een
controle na afloop om te zien of de toeslagen (uitgezonderd het gedeeltelijke Kind
Gebonden Budget) idd niet beschikbaar waren en of het netto inkomen ook was je dacht
dat het was.
Groep1?
Als je kunt vaststellen dat iemand in de laagste groep valt, dus groep 1 met maximale
toeslagen, dan is de bvv afdracht 5 % van het werkelijke inkomen; daar trek je
natuurlijk nog wel het handmatig berekende nominale bedrag nog van af.
Groep 2?
In groep 2, met een fiscaal jaar inkomen tussen plm 16.000-32000( alleen) en 20.00042000 (partners) is de calculator niet goed te gebruiken (tenzij je dus een beeld hebt
van het gemiddelde netto inkomen en het gemiddelde bruto/ fiscale inkomen.
Voor zover je de vernieuwde calculator kunt en wilt gebruiken in deze situaties geldt dat
ook dan dus voortaan gecorrigeerd mag worden op basis van de werkelijke lasten en
toeslagen, mits ze gesaldeerd worden dus plussen en minnen verrekenen)

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).
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