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Het nieuwe vtlb : de meest
gestelde vragen toegelicht aan de
hand van enkele cases

Meest gestelde vragen over:
1. Meerderjarige inwonenden en bijdrage woonlasten
• Schema en groepsindeling
• 6 voorbeelden van de uitdraai
2. Woonlasten bij all–in huur of kostgeld vanuit zowel
betaler als ontvanger
3. Werkwijze vtlb bij inrichtingsnorm
4. Nieuw regels inkomen inclusief VT en
5. Partner niet in de regeling is zzp’er
6. Leaseauto en invullen netto bijtelling; alleenstaande of
paar
7. Overheveling; wanneer wel of niet
8. Wegvallen +correcties in negatief nominaal bedrag

1. Meerderjarige inwonende 1/4
Een schuldenaar is verplicht om aan inwonende
gezinsleden, familieleden en andere personen (niet
zijnde een partner volgens art. 3 Pw) een
vergoeding te vragen voor het gebruik van de
woning. Zie paragraaf 6.1.1 in vtlb-rapport.
Waarom?
• Derving van inkomsten: maar tegenwoordig
moet men dat vaak onderling regelen; invoer in
calculator lang niet altijd!
• Soms: extra inkomen voor boedel, dan invullen
in calculator, zie schema met 4 soorten oplossing

1. Meerderjarige inwonende 2/4

1. Meerderjarige inwonende 3/4

1. Meerderjarige inwonende 4/4

1. Meerderjarige inwonenden:
voorbeelduitdraaien met toelichting
1. Minimuminkomen MET HT= standaard
2. Minimum inkomen met inwoner en zonder HT
3. Groep 2 inkomen met inwoner <21 of studerend
met kleine bijbaan
4. Groep 2 inkomen met inwoner <21 of studerend
met grote (bij)baan
5. Groep 2 inkomen met inwoner >21 geen HT verlies
6. Groep 2 inkomen met inwoner >21 wel HT verlies

2. All-in huur of kostgeld 1/2
Paragraaf 3.3.5: woonlasten
 voor schuldenaar die all-in kamerhuur betaalt
Voor de (gemiddelde) kosten van de overige
voorzieningen bij kamerbewoners hanteert het Nibud
een maandelijks normbedrag van € 66
(€ 2,17 per dag) voor energie, water, wassen, overig.

Voorbeeld:
kamerhuur all-in = € 350 
ingevoerde woonlasten: € 350- € 66= € 284

2. All-in huur of kostgeld 2/2
Paragraaf 3.3.5: woonlasten
 voor schuldenaar die all-in kostgeld betaalt
Voor de (gemiddelde) kosten van maaltijden bij
kostgangers hanteert het Nibud een maandelijks
normbedrag van € 160,30
(€ 5,27 per dag) voor voeding.
Overige kosten: 2,17 per dag
Totaal 7,44 per dag dus 226,30
Voorbeeld:
kostgeld all-in = € 350 
ingevoerde woonlasten: € 350- € 226,30=
€ 123,70

3. Vtlb bij inrichtingsnorm 1/3
Het onderdeel over de inrichtingsnorm bij
alleenstaanden en paren is verwijderd uit de
webinar. Wij bespraken in het webinar een nieuwe
werkwijze voor het invullen van de eigen bijdrage bij
paren in een inrichting. Inmiddels is duidelijk dat
deze werkwijze niet kan worden gerealiseerd.
Daarom tonen wij nu de sheets over de
inrichtingsnorm bij een alleenstaande en bij paren.
In deze sheets staat de werkwijze die ook in het
rapport en handleiding staat.
In ons volgende webinar komt dit onderwerp zeker
terug!

3. Vtlb bij inrichtingsnorm 2/3
Bij een alleenstaande:
• Geen PGL correctie, want de inrichtingsnorm kent geen
verschil tussen jonger en ouder dan de
pensioengerechtigde leeftijd
• Geen correctie Woonlasten, want er is geen sprake van
woonlasten
• Wel reserveringstoeslag, 1/6 van de geldende norm
• Wel correctie ZKV

• Wel overige correctie (bijvoorbeeld beschermingsbewind)
• Wel correctie eigen bijdrage CAK. In te vullen in het veld
“prijs verzorging”

3. Vtlb bij inrichtingsnorm 3/3
Bij een paar, beiden in de inrichting:
• Geen PGL correctie
• Geen correctie woonlasten,
• Wel reserveringstoeslag, 1/6 van de geldende norm
• Wel correctie ZKV
• Wel overige correctie (bijvoorbeeld beschermingsbewind)
• Let op: correctie eigen bijdrage CAK invullen in het veld
“overige correcties”. Invullen in het veld “prijs verzorging”
levert een verkeerde beslagvrije voet op als er sprake is van
een paar. Dit probleem in de koppeling met de burgertool is
voorlopig niet op te lossen.
• Zie bladzijde 21 van de Handleiding bij het berekenen van
het vtlb

4. Inkomen inclusief vakantiegeld-nieuwe
regels
Instructie in januari:
• Splits het bruto inkomen inclusief vakantiegeld in:
• Bruto inkomen per maand
• Bruto vakantiegeld per maand
• Voer beide bedragen apart in.
Vanaf juli 2021:
• Bruto inkomen inclusief vakantiegeld als 1 bedrag
invullen
• Bruto vakantiegeld hoeft dus niet meer ingevuld te
worden
• Dan dus ook geen apart bedrag aan VT in het vtlb
benoemd!
Zie voorbeeld 9

5. Partner niet in de regeling is zzp’er
(mits 1225 uur) 1/2
Lastige punt: inkomen is onzeker en wisselt per maand, hoe in te
vullen?

Voor de gezamenlijke bvv is van belang:
•

Fiscaal inkomen: belastbaar inkomen volgens aangifte volgens
verwachting

•

Netto:
• netto= bruto tot ongeveer € 16.000,- per jaar
• Hoger? Wat wordt maandelijks opgenomen

•

Handvat: recht op toeslagen? Nee, dan valt men in groep 3

•

Wel toeslagen achteraf bezien? In de boedel want vtlb was
hoog.

•

Bij zzp’ers altijd herberekenen zodra fiscaal inkomen bekend is

5. Partner niet in de regeling is zzp’er 2/2
• Hoe nauwkeurig moet dit ingevuld worden? Afhankelijk
van inkomen schuldenaar en partner
• Men valt in groep 3 en beslagvrije voet is 50/50
verdeeld? Kleine wijziging in inkomen heeft
waarschijnlijk geen gevolgen
• Valt men in groep 1 of 2, dan altijd herberekenen.
• Inkomen als zzp’er invoeren in categorie 3. Zonder
vakantiegeld-overige inkomsten uit arbeid

• Zie voorbeeld 9

6. Bijtelling auto van de zaak? 1/3
• Belangrijk: gaat het om een alleenstaande of een paar?
• Bij alleenstaande:
• Fiscaal inkomen: fiscaal inkomen volgens loonstrook
• Netto inkomen: netto inkomen volgens loonstrook
(wel loonstrook bekijken op andere vergoedingen of
inhoudingen)
• Netto bijtelling auto van de zaak: netto bedrag wat
men minder ontvangt in verband met auto van de
zaak. Te berekenen door vergelijking met proforma
loonstrook of berekening via berekenhet.nl
• Let op: betreft het inkomen met afzonderlijk
vakantiegeld of inkomen inclusief vakantiegeld?

6. Bijtelling auto van de zaak? 2/3

6. Bijtelling auto van de zaak? 3/3
• Bij een paar:
• Fiscaal inkomen: fiscaal inkomen volgens loonstrook
• Netto inkomen: netto inkomen volgens loonstrook
(wel loonstrook bekijken op andere vergoedingen of
inhoudingen) PLUS bedrag netto bijtelling
• Veld “Netto bijtelling auto van de zaak”
niet invullen! (wel invullen leidt tot een verkeerde
berekening van de beslagvrije voet
• Bij berekening van de afdracht ga je uit van dit hogere
netto inkomen, ook al ontvangt schuldenaar een lager
bedrag.

7. Overheveling
• Wanneer een partner een inkomen heeft onder het vtlb
• En beiden in de regeling zitten
• Gezamenlijke posten naar de ander, maar pas als
• Beslagvrije voet “opgebruikt” is
• Soms gemaximeerd als die geen ruimte meer heeft
• Aparte regel bij AO en PGL
• Soms noodzakelijkerwijs ook persoonlijke posten

• Individueel te beoordelen
Zie voorbeeld 10

8. Negatief nominaal bedrag en
wegvallen correcties
Situatie:
• (grote) negatieve correctie individuele lasten (door bijv. lage
huur of lage premie)
• Wordt verrekend met andere correcties nominaal bedrag
• Bijv ziektekosten, reiskosten etc.
• Dus geen “restant” positieve correctie
• Vtlb wijzigt dan dus soms niet bij gewijzigde overige correcties
omdat dat bedrag toch hoe dan ook wegvalt in de negatieve
correctie individuele lasten
• Negatief nominaal bedrag??
• Altijd vtlb =bvv (zie voorbeeld 11)

