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1a. Beslagvrije voet in vogelvlucht
(zie ook het eerste webinar)-1
• Leefsituatie en hoogte belastbaar inkomen zijn
bepalend
• Vier groepen schuldenaren qua leefsituatie
• Drie groepen schuldenaren qua hoogte inkomen
• 95% van toepasselijke PW-norm, soms plus
gehele of gedeeltelijke compensatiekop
• 95%-regel
• Maximale bvv bij hoger inkomen: vast bedrag
• Verhoging ivm woonlasten beperkt mogelijk
• Verlaging per eerstkomende 1.1 bij auto van de
zaak met privégebruik

1a. Beslagvrije voet in vogelvlucht
(zie ook het eerste webinar)-2
• Wordt berekend met overheids-rekentool
(4 verschillende met 1 uitkomst)
• Informatie uit BRP en polisadministratie UWV
• Altijd dezelfde uitkomst
(bij dezelfde input)
• Modelmededeling voor de burger
• Controle met gebruik van burgertool: die
heeft GEEN koppelingen zoals de andere tools
van deurwaarder, UWV, gemeente, fiscus,
CJIB etc.

1-b. Niet langer van belang voor
berekening beslagvrije voet
• Hoogte werkelijke toeslagen
(kinderopvangtoeslag steeds uitgezonderd)

• Hoogte ziektekostenverzekeringspremie
• Hoogte woonlasten: meestal niet, soms
beperkt van belang (bij hoge woonlasten
óf bij koopwoning en laag/middel inkomen)
• Wel of niet ontvangen van toeslagen waarop
wel recht is
• Leeftijd schuldenaar mits >18
• Aantal kinderen onder de 18, schooltype
• Aanwezigheid kostendelers

2 a. Stappen van beslagvrije
voet in de overheids-rekentool
• Bepalen leefsituatie
• Bepalen belastbaar jaarinkomen (op basis van
bruto en/of netto maandinkomen, vakantiegeld en
eventueel extra (periodiek) salaris
• Idem voor partner, indien toegestaan
• Automatische berekening beslagvrije voet
• Ophoging ivm woonlasten (plm 10 % van de zaken)
• In mindering: onbeslagen inkomen partner
• Verlaging: bij privégebruik auto van de zaak >1.1
• De zogenaamde 95%-regel
• NB: verlaging i.v.m. bronheffing geschrapt

2b. Nieuwe/definitieve inzichten t.o.v.
vorige webinar
• Niet netto inkomen bepaalt of men in groep 3 zit,
maar het berekend belastbaar jaarinkomen
• In beslagvrijevoet-groep 3, met kinderen: geen
recht meer op HT en ZT. Compensatiekop hiervoor
=wat gemist wordt aan toeslagen, maar ….er blijft
bij hogere inkomens wel gedeeltelijk recht op
Kindgebonden Budget. KGB nl. door tot plm
90.000 euro. Je hoeft hier niets mee te doen,
maar het is goed om te weten!
• Alleenstaanden met >2 thuiswonende kinderen
>12 jaar gaan er door een wetsaanpassing (112020) minder op achteruit dan eerder gedacht

3a.

Wijzigingen in het vtlb,
algemeen-1
• Vtlb blijft bestaan uit beslagvrije voet + eventueel
nominaal bedrag
• WSNP-bwv en SHV (nog) geen toegang tot
gekoppelde bvv-tool!
• Beslagvrije voet wordt voortaan in ”black box’
berekend mbv ingebouwde burgertool
• Burgertool niet expliciet zichtbaar in vtlb calculator
• Geen directe invloed op, of inzicht in berekening
beslagvrije voet
• Invullen correcte inkomensgegevens (bruto en
netto) cruciaal en lastig!
Dit is de crux van nieuwe tool

3a.

Wijzigingen in het vtlb,
algemeen-2
• Beslagvrije voet in vtlb wordt dus niet automatisch
berekend door “ophalen” gegevens, zoals bij
deurwaarders, fiscus, UWV, CJIB, overige overheid.
• Berekening obv ingevoerde inkomensgegevens en
leefsituatie
• Leefsituatie: volgt uit ingevulde gegevens
• Controleoptie van resultaat alleen: groep 1,2 of 3
• Reserveringstoeslag in nominaal bedrag vervalt,
want die is “verhuisd” naar beslagvrije voet
(90%95%)
• Toeslagen, zorgverzekeringspremie etc. NIET meer
invullen

3b.

Wijzigingen in de calculatortab schuldenaar

• Zie plaatje tab schuldenaar op volgende dia
• BVV Portaal laatste meldingen. Deze
bedragen komen terug van rekentool.
Bijvooreeld:
• 20001: woonlasten overstijgen
drempelbedrag niet
• 20003: norminkomen voor huurtoeslag
is …
• 20004: drempelbedrag woonlasten is
€827,-

3b.
•

Wijzigingen in de calculatortab schuldenaar

3b.
•
•
•
•

Wijzigingen in de calculatortab inkomen-1

Zie plaatje tab inkomen op volgende dia
Toelichting bruto-netto
Onderverdeling van soorten inkomens
5 groepen en uitleg
1. Inkomen met maandelijkse opbouw VT
2. Inkomen met inbegrepen maandelijkse
VT
3. Inkomsten zonder vakantiegeld
4. Bruto=netto posten
5. Inkomen alleen voor vtlb niet voor bvv

Plaatje van tabblad inkomsten

3b.

Wijzigingen in de calculatortab inkomen-2

• Voor ieder inkomen apart invullen
(ook van eventuele partner, criteria PW):
-bruto-netto inkomen
-bruto vakantiegeld indien aan de orde
-bruto en netto extra salaris als aan de orde
• Indien inkomen partner niet bekend:
geen inkomen invullen!
• Per maand (4 weken omrekenen naar maand)
• Onregelmatig inkomen: maandelijks
herberekenen of middelen laatste vier maanden
• Herberekenen na afloop van oude periode

3b.

Wijzigingen in de calculatortab inkomen-3

• Invullen netto fiscale bijtelling auto van
de zaak (geldt tot a.s. 1.1)
• Waar haal je die informatie vandaan?
•
•

Navraag werkgever om proforma loonstrook zonder auto
Tool:www.berekenhet.nl

• Onkostenvergoeding chauffeurs:
als vinkje op “ja” staat, is normbedrag al
ingevuld. Dat is normbedrag aan overig
inkomen
• Verwerken overige onkostenvergoedingen
in relatie tot gemaakte kosten

3b.

Wijzigingen in de calculatortab inkomen-3

• Wat te doen bij inkomen excl. Vt en bedrag
VT staat niet apart vermeld? 8% van bruto
maandinkomen berekenen.
• Wat als VT is inbegrepen in maandelijks
inkomen? Bruto maandinkomen delen door
1,08, dit is bruto inkomen excl. Vt, en zo
verschil berekenen.
• Calculator berekent zelf het netto
vakantiegeld.

3c. Wijzigingen calculator/tab uitgaven-1
• Woonlasten incl. servicekosten altijd invullen
• Geen woonlasten invullen leidt namelijk tot negatieve
correctie in het nominaal deel
• Hoge woonlasten (>753 euro, ongeacht koop of huur):
extra correctie mogelijk,
deels in bvv, deels in nominaal bedrag.
Onderscheid is relevant, want wettelijk!
• 753-828 in nominaal bedrag (eerste 10%)
• >828 in bvv voor 6 maanden
• Startdatum correctie woonlasten relevant:
• 6 mnd in bvv, tenzij partner buiten regeling kan betalen
• Daarna naar nominale bedrag (automatisch)
• Als datum niet is ingevuld dan correctie in nominaal deel.

3c. Wijzigingen calculator/tab uitgaven-2
• Koopwoning in groep 1 of 2 aanvinken:
extra correctie want in werkelijkheid geen HT
• Hoge woonlasten bij koopwoning (>753
euro) en inkomen in groep 3> extra
correctie
• Hoge woonlasten bij koopwoning (>753
euro) in groep 1 en 2 (bijv. inkomen 2300
bruto en huur 900 euro) GEEN correctie in
beslagvrije voet, wel nominaal deel
• Premie ziektekostenverzekering: verwijderd
• Afkoop eigen risico (nog) wel aangeven

3c. Wijzigingen calculator/tab uitgaven-3
Sn/hoofdbewoner met inwoner, sn in groep 3:
• Sn wordt NIET benadeeld omdat hij max. HT
compensatie krijgt
• Wel bijdrage afspreken volgens regel rapport
(naar rato woonlasten, telt volledig mee als
inkomen)
Sn/hoofdbewoner met inwoner, sn in groep 1 en 2:
• Sn wordt benadeeld omdat hij door inwoning
minder HT krijgt dan de tool veronderstelt
• Nadeel onderling regelen met inwoner
• Nadeel sn kan variëren van 1-517 euro!
• Bijdrage berekenen, nadeel hiervan aftrekken,
restant invullen als inkomen

3c. Wijzigingen calculator/tab uitgaven-4
Sn is inwoner, sn ongeacht welke groep
• Werkelijke woonlasten opnemen als woonlasten,
als bijdrage reëel en aannemelijk is.
• Kostgeld is niet primair een bijdrage in de
woonlasten maar primair een bijdrage in de kost.
• Splits kostgeld dus altijd uit als je de werkelijke
woonlasten wilt weten.
• Normbedragen voeding en lasten ( om van
kostgeld af te trekken) in normen vtlb-rapport.

3c. Wijzigingen calculator/tab uitgaven-4
Voorbeeld sn die kostgeld betaalt:
• Kostgeld 250 euro
• Normbedrag (2020) voeding+overige kosten is
5,28+2,11 per dag= 160,45+64,18=224,85 p/m
• Werkelijke woonkosten:250-224,85= 25,15
• Bedrag lager dan normhuur? (237,62 in 2021)
dan volgt er een negatieve correctie in nominaal
bedrag.

4. Uitdraai calculator-1
• Voortaan altijd 3 pagina’s
• Pagina 1:
algemene gegevens, leeftijd
schuldenaar, partner en kinderen komt
wel terug.
(Ivm mogelijke correcties in nominaal
deel)
• Alle ingevoerde data zijn zichtbaar

4. Uitdraai calculator-2
• Pagina 2:
alle ingevoerde inkomsten zijn zichtbaar.
Calculator berekent netto-vakantiegeld
bij benadering uit bruto VT
• Alle ingevoerde data zichtbaar denk aan
lease-auto, KOT, maar ook andere
posten die niet in bvv zitten

4. Uitdraai calculator-3
• Pagina 3:
• Vermelding van 95% van toepasselijke
bijstandsnorm
• Vermelding van berekende beslagvrije
voet inclusief VT= output van de bvv-tool
• Indien van toepassing:
• Is correctie woonlasten toegepast
• Zo ja: bedrag woonlasten
• Is correctie leaseauto toegepast
• Zo ja, netto fiscale bijtelling

4.Uitdraai calculator vervolg-3
Nominaal deel
• Gezamenlijke posten worden voortaan
ALTIJD gelijkelijk verdeeld over partners
(naar PW-criteria)
• Geldt dus voortaan ook voor andere posten
die calculator niet zelf verdeelt (kosten
bewind, OZB, overige kosten)
• Indien het ingevoerde inkomen exclusief
uitbetaald vakantiegeld was:
• Reservering netto vakantiegeld per maand
• Te behouden netto vakantiegeld (zodra
uitbetaald, 1 x per jaar )

5. Cijfers om paraat te hebben
Staan in normenoverzicht
• Bedragen van:
• Maximale beslagvrije voet
• Maximale huur voor huurtoeslag
• Drempelbedrag huur (110%)
• Bruto jaarinkomen incl.VT-opbouw waarbij
alleenstaande max bvv (=groep 3) bereikt;
schatting € 32.800 bruto (2021)
• Bruto jaarinkomen incl. VT opbouw waarbij
alleenstaande met kinderen, paar zonder of
met kinderen max bvv (= groep 3 bereiken;
schatting € 42.800 bruto (2021)

6-1. Overzicht belangrijke aandachtpunten
• Eerste versie vtlb-calculator is pas enkele
weken gereed voor testen, omdat rekentool
burgerportaal pas recent klaar is.
• Disclaimer: Eerstkomende periode zal mogelijk
noodzakelijke aanpassingen opleveren,
in principe pas per 1.7.2021.
• Geef serieuze signalen af aan bureau WSNP of
de NVVK (maar oefen en kijk eerst goed)
• Ingangsdatum 1.1.2021:
geen overgangsdatum voor het vtlb; dit omdat
de wet (WGS en WSNP) correcte bvv eist
• Streven is 1.3.2021 alle vtlb’s nieuw; met
terugwerkende kracht.

6-2. Overzicht belangrijke aandachtpunten
Tip:
• om achterstanden te voorkomen start met
herberekening voor sn…
• met inkomen tot op minimumloon-niveau
(plm 1650 bruto p.m.)
• >PGL
• met hoger inkomen ( > 2700 bruto per maand)
• met inwoner van wie woonbijdrage is opgenomen
in vtlb
• met leaseauto die inmiddels omgezet moet zijn
• met eigen woning
• met meer dan 2 kinderen> 12 jaar
Verwerking in software pas over enkele maanden;
leveranciers zijn op de hoogte van de komende
noodzakelijke spoedaanpassing

6-3. Overzicht belangrijke aandachtpunten
• Ingevoerde inkomens cruciaal!
• Bruto-inkomen van bepalend belang
voor bvv
• Netto-inkomen bepalend voor 5%regel
• Ook schuldenaren met kinderen en de max
bvv ontvangen nog wel wat kindgebonden
budget. Hoe hoger inkomen, hoe minder
KGB (dus hoe meer nadeel…)
• Indien inkomen partner niet bekend: geen
inkomen invullen! In nominaal deel dan ook
geen correcties voor gezamenlijke posten
(LET OP: dan ook geen startdatum
correctie woonlasten invullen!)

6-4. Overzicht belangrijke aandachtpunten
• Berekening bvv gaat uit van inkomen en HT
die bij dat inkomen hoort. Als er inwoners
zijn, is feitelijke huurtoeslag daardoor lager.
Verschil berekende HT en ontvangen HT blijkt
niet uit uitdraai, onderling regelen; niets
daarover invoerengeen invloed op vtlb.
• Geen aanpassing voor samenwoners met 2 x
zorgtoeslag (ipv partnerbedrag) of 1 x wel en
1 x niet
• Nieuwe bvv is veel meer uniform maar geen
maatwerk meer. Naar verwachting is 75%
correct in plaats van 75% onjuist

6-5 Overzicht belangrijke aandachtpunten
• Lezen van loonstroken heel belangrijk:
dit zelf regelen, geen ondersteuning Nvvk of
bureau Wsnp
• Berekening (“kale”) beslagvrije voet na te
rekenen op www.uwbeslagvrijevoet.nl.
Achterliggende berekening is (en blijft
vooralsnog) “black box”.
• “Echte” berekening beslagvrije voet levert sn
modelmededeling op (ter controle).
• Percentage WOZ-waarde:
Beslagleggers hanteren percentage uit 2017,
calculator hanteert percentage van Nibud.
Aan uniformiteit per 1 juli wordt gewerkt.

7. Vtlb-rapport en handleiding
• Rapport aangepast op nieuwe wet en aanpassingen
• Aparte handleiding voor invullen calculator. Met
checklist en uitleg per tabblad calculator
• Disclaimer: hebben we alles goed beschreven?
Opmerkingen zijn welkom!

8. Bespreekpunten
• Gemeentepolis en afkoop eigen risico:
hierdoor hogere afdracht van schuldenaren
• Schuldenaren boven PGL, lagere bvv:
hierdoor meestal hogere afdracht 
(nog) geen extra correctie mogelijk
• Toelichting HHC buiten SHV en WSNP:
uitzonderlijk en niet bij bewuste keuze
wetgever.
• Tegemoetkoming inwonenden:
Groep 3 is duidelijk. In groep 1 en 2 is derving
inkomsten lastig/niet vast te stellen. Budgettair
moet schuldenaar het onderling regelen met
inwoner.

