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1. Inleiding
Aanleiding
Op 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (hierna: Wvbvv) in werking. De
Wvbvv wijzigt onderdelen van het beslag- en executierecht. De wet:
• Ondersteunt, middels een rekentool, een eenduidige manier van het berekenen van de
beslagvrije voet (hierna BVV);
• Wijzigt het proces van beslagleggen om beslagen zoveel mogelijk te concentreren en
daardoor beter te coördineren. Onderdeel van deze wijzigingen zijn de introductie van de
vaste beslagvolgorde en de rol van de coördinerend deurwaarder;
• Wijzigt de afloscapaciteit van inwoners naar ten minste 5% van de bijstandsnorm.

Toepassing bij verrekening en beslag
De wet is van toepassing wanneer er executoriaal beslag wordt gelegd op een vordering tot
periodieke betaling, zoals loon of een uitkering. De wet is ook van toepassing op een
bestuursorgaan dat besluit tot verrekening op basis van artikel 4:93 van de Algemene wet
bestuursrecht. Het gebruik van de beslagvrije voet verschilt echter wel en volgt daardoor ook een
ander proces:
Bij beslaglegging wordt de BVV vastgesteld. Voor de vaststelling van de BVV moet de rekentool
worden gebruikt. Vervolgens moet de BVV met een modelmededeling1 worden gecommuniceerd
naar de inwoner. Daarnaast kan er bij beslaglegging sprake zijn van samenloop van beslag. In dat
geval zal één van de beslagleggers als coördinerend deurwaarder optreden.
Bij verrekening wordt de beslagvrije voet toegepast. Als gevolg hiervan:
• Hoeft de rekentool niet te worden gebruikt. Bijstandsgerechtigden moeten in beginsel 5%
van hun uitkering inzetten voor de aflossing van hun schulden;
• Hoeft de beslagvrijevoet niet te worden gecommuniceerd met een modelmededeling. Wel is
het van belang om bij de inwoner te informeren of er sprake is van beslag of verrekening op
andere inkomensonderdelen of toeslagen;
• Kan er geen sprake zijn van samenloop van beslag op één inkomensbron, omdat
verrekening altijd voor beslag gaat. Daardoor is er dus ook geen coördinerend
deurwaarder.

Wijziging van afloscapaciteit voor nieuwe en lopende beslagen
In de huidige berekeningswijze is de BVV voor inkomens rond de bijstandsnorm soms hoger dan
het inkomen zelf. Dit komt door de toepassing van verschillende correcties zoals woon- en
zorgkosten. Hierdoor hebben deze inwoners op dit moment geen afloscapaciteit. De Wvbvv bepaalt
dat de afloscapaciteit altijd ten minste 5% van de bijstandsnorm is. Deze regel geldt
voor nieuwe beslagen en verrekeningen vanaf 1-1-2021.

1

Conform artikel 475I tweede lid, dienen beslagleggende organisaties gebruik te maken van de modelmededeling bij het
communiceren van de beslagvrije voet.
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Bij beslagen en verrekeningen van vóór 1-1-2021 geldt een overgangsrecht. Dit betekent dat de
huidige BVV binnen 12 maanden moet worden herberekend conform de nieuwe rekenregels. Als
gevolg hiervan moeten ook inwoners met een inkomen op bijstandsniveau binnen een jaar een
afloscapaciteit van 5% vrijmaken (en zullen sommige inwonersgroepen er per saldo op achteruit
gaan).

Impact berekening beslagvrije voet conform Wvbvv
Inwoners op of onder bijstandsniveau vallen onder de 5%-regeling. Voor hen is de afloscapaciteit
altijd ten minste 5% van hun bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Dit betekent dat groepen die
voorheen geen afloscapaciteit hadden per 1 januari 2021 wel gaan aflossen. Daarnaast heeft de
wetgever in het nieuwe systeem gekozen om geen onderscheid meer te maken in
leeftijdscategorieën. Voor iedereen geldt de 21+ bijstandsnorm voor de berekening van de BVV.
Hierdoor is de impact op verschillende inwonersgroepen als volgt:
Inwonersgroep
Kostendelers
Jongeren in bijstand
Werkende jongeren
Pensioengerechtigden

Voor 1-1-2021
Geen afloscapaciteit
10% afloscapaciteit
21- norm als uitgangspunt
voor BVV
65+ norm als uitgangspunt
voor BVV

Na 1-1-2021
5% afloscapaciteit *
5% afloscapaciteit
21+ norm als uitgangspunt
voor BVV. Dus hogere BVV
21+ norm als uitgangspunt
voor BVV. Dus lagere BVV

* Kostendelers ontvangen minder bijstandsuitkering als gevolg van het voordeel van het delen van
kosten voor het voeren van een gezamenlijke huishouding. In de huidige rekenwijze wordt geen
rekening gehouden met het werkelijk inkomen uit de bijstand. Voor deze groep geldt dat hun
inkomen lager is dan de vastgestelde BVV. Ook in de nieuwe berekening wordt de
kostendelersnorm niet betrokken in de berekening van de BVV. Dit kan namelijk enkel worden
vastgesteld op basis van informatie van de inwoner. Kostendelers krijgen echter alsnog wel
afloscapaciteit omdat zij onder de 5%-regeling vallen.

Overgangsrecht en moment van herberekening
Voor beslagen en verrekeningen die voor 1-1-2021 zijn ontstaan, geldt een overgangsrecht van 12
maanden. Gemeenten zijn (in de rol van invorderaar) dus vrij om zelf te kiezen wanneer inwoners
het komende jaar overgaan naar de nieuwe BVV. VNG raadt gemeenten aan om dit op 1 juli 2021
in te laten gaan. Voor veel inwonersgroepen zal de BVV namelijk lager worden en op 1 juli worden
de bijstandsnormen verhoogd, waardoor deze achteruitgang enigszins wordt gecompenseerd.

Communicatie over wijziging in afloscapaciteit van inwoners
De wijziging in afloscapaciteit, bij inwoners met lopende beslagen en verrekeningen, heeft impact
op de bestedingsruimte. Het is daarom belangrijk om inwoners hier vooraf goed over te informeren.
Bij situaties waarin wordt verrekend volstaat het om een brief te sturen. Bij situaties waarin sprake
is van beslag dient de nieuwe BVV ook gecommuniceerd te worden met een modelmededeling.
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Hieronder vindt u, met dank aan de gemeente Den Haag (die hun brieven met ons deelden, welke
als basis dienden), format brieven die u kunt gebruiken voor de communicatie naar de volgende
inwonersgroepen:
1. Inwoners die (vanuit uw gemeente) een bijstandsuitkering ontvangen en op dit moment
geen afloscapaciteit hebben;
2. Inwoners die (vanuit uw gemeente) een bijstandsuitkering ontvangen en op dit minder dan
5% van hun uitkering aflossen;
3. Ex-bijstandsgerechtigden van uw gemeente die op dit moment geen afloscapaciteit
hebben;
4. Ex-bijstandsgerechtigden van uw gemeente die op dit moment minder dan 5% aflossen.
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2. Brief bijstandsgerechtigden zonder
afloscapaciteit
Beste mevrouw/heer,
U heeft één of meer schulden bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente omdat u te
veel uitkering heeft ontvangen. U betaalt deze schuld nu niet terug aan ons. Dat komt doordat de
wet bepaalt hoeveel geld u mag houden om uw vaste lasten te betalen en boodschappen te doen.
Dit heet de beslagvrije voet. U mag nu zoveel geld houden dat u ons niets terugbetaalt.
Nieuwe wet op 1 januari
Op 1 januari 2021 komt er een nieuwe wet. De nieuwe wet zorgt ervoor dat iedereen iets moet
betalen (aflossen) aan zijn schulden. Dat is altijd 5% van het inkomen of meer. Dit geldt dus ook
voor u.
Wat betekent dit voor u?
Op 1 januari gaat de wet in. Vanaf <ingangsmaand> moet u elke maand 5% van uw
bijstandsuitkering aan ons betalen. Dit is 5% van uw netto-uitkering, inclusief vakantiegeld. Dat is
uw aflossing van uw schuld bij ons.
Vanaf 1 <ingangsmaand> halen wij uw aflossing elke maand automatisch van uw uitkering af. Dit
doen wij vóór wij uw uitkering aan u betalen. U krijgt vanaf <ingangsmaand> dus 5% minder
uitkering op uw bankrekening. Op uw uitkeringsspecificatie staat hoeveel geld u aan ons aflost en
hoeveel geld van uw uitkering u zelf krijgt.
Heeft u afspraken met schuldhulpverlening?
Heeft u afspraken met de gemeente vanuit schuldhulpverlening? Dan heeft u misschien andere
afspraken gemaakt over het betalen van uw schuld. Heeft u daar vragen over? Bel dan met uw
contactpersoon van de schuldhulpverlening.
Heeft u vragen of wilt u hulp?
Heeft u vragen over deze brief? Wilt u wijzigingen doorgeven? Of heeft u hulp nodig bij het betalen
van uw schulden?
Zoek dan contact met ons:
• Kijk op www.xxxxxx.nl voor meer informatie over werk en geld.
• Bel met <naam afdeling>. U kunt hen bellen op <telefoonnummer> op werkdagen van xxx
tot xxx uur.
• Stuur een brief naar: <adres>
• Stuur een e-mail naar <xxxxx@gemeente.nl
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3. Brief bijstandsgerechtigden met afloscapaciteit
onder 5%
Beste mevrouw/heer,
U heeft één of meer schulden bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid omdat u te veel uitkering heeft
ontvangen. U betaalt deze schuld aan ons terug via uw bijstandsuitkering. Elke maand betaalt u
automatisch een klein bedrag (minder dan 5%) van uw uitkering aan ons. Dat is uw aflossing.
Nieuwe wet per 1 januari
Op 1 januari 2021 komt er een nieuwe wet. De nieuwe wet zorgt ervoor dat iedereen altijd 5% of
meer van zijn inkomen moet aflossen. Dat is dus meer dan u nu betaalt.
Wat betekent dit voor u?
Door de nieuwe wet moet u vanaf 1<ingangsmaand> elke maand 5% van uw bijstandsuitkering aan
ons betalen. Dit is 5% van uw netto-uitkering inclusief vakantiegeld. Dat is uw aflossing van uw
schuld bij ons.
In <maand> sturen wij u een brief. Daarin staat het nieuwe bedrag dat u aan ons moet betalen voor
uw schuld bij ons. Vanaf 1 <ingangsmaand> halen wij uw aflossing elke maand automatisch van uw
uitkering af. Dit doen wij vóór wij uw uitkering aan u overmaken. Op uw uitkeringsspecificatie staat
hoeveel geld u aan ons aflost en hoeveel geld van uw uitkering u zelf krijgt.
Heeft u afspraken met schuldhulpverlening?
Heeft u afspraken met de gemeente vanuit schuldhulpverlening? Dan heeft u misschien andere
afspraken gemaakt over het betalen van uw schuld. Heeft u daar vragen over? Bel dan met uw
contactpersoon van de schuldhulpverlening.
Heeft u vragen of wilt u hulp?
Heeft u vragen over deze brief? Wilt u wijzigingen doorgeven? Of heeft u hulp nodig bij het betalen
van uw schulden?
Zoek dan contact met ons:
• Kijk op www.xxxxxx.nl voor meer informatie over werk en geld.
• Bel met <naam afdeling>. U kunt hen bellen op <telefoonnummer> op werkdagen van xxx
tot xxx uur.
• Stuur een brief naar: <adres>
• Stuur een e-mail naar <xxxxx@gemeente.nl
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4. Brief ex-bijstandsgerechtigden zonder
afloscapaciteit (inkomen op bijstandsniveau)
Beste mevrouw/heer,
U heeft één of meer schulden bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente <naam
gemeente> omdat u teveel bijstand heeft ontvangen. U betaalt deze schuld nu niet terug aan ons.
Dit komt doordat de wet bepaalt hoeveel geld u mag houden om uw vaste lasten te betalen en
boodschappen te doen. Dit heet de beslagvrije voet. U mag nu zoveel geld houden dat u ons niets
terugbetaalt.
Nieuwe wet per 1 januari
Op 1 januari 2021 komt er een nieuwe wet. De nieuwe wet zorgt ervoor dat iedereen iets moet
betalen (aflossen) aan zijn schulden. Dat is altijd 5% van het inkomen of meer. Dit geldt dus ook
voor u.
Wat betekent dit voor u?
Door de nieuwe wet moet u vanaf 1 <ingangsmaand> elke maand minimaal 5% van uw inkomen
aan ons betalen. Dit is 5% van uw netto-uitkering inclusief uw vakantiegeld. Dat is uw aflossing van
uw schuld bij ons.
In <maand> sturen wij u een brief. Daarin staat het bedrag dat u per maand aan ons gaat betalen.
Heeft u afspraken met schuldhulpverlening?
Heeft u afspraken met de gemeente vanuit schuldhulpverlening? Dan heeft u misschien andere
afspraken gemaakt over het betalen van uw schuld. Heeft u daar vragen over? Bel dan met uw
contactpersoon van de schuldhulpverlening
Heeft u vragen of wilt u hulp?
Heeft u vragen over deze brief? Wilt u wijzigingen doorgeven? Of heeft u hulp nodig bij het betalen
van uw schulden?
Zoek dan contact met ons:
•
•
•
•

Kijk op www.xxxxxx.nl voor meer informatie over werk en geld.
Bel met <naam afdeling>. U kunt hen bellen op <telefoonnummer> op werkdagen van xxx
tot xxx uur.
Stuur een brief naar: <adres>
Stuur een e-mail naar <xxxxx@gemeente.nl
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5. Brief ex-bijstandsgerechtigden met
afloscapaciteit onder 5% (inkomen op
bijstandsniveau)
Beste mevrouw/heer,
U heeft één of meer schulden bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente <naam
gemeente> omdat u teveel bijstand heeft ontvangen. U betaalt deze schuld aan ons terug via uw
(bijstands)uitkering. Elke maand betaalt u automatisch een klein bedrag (minder dan 5%) van uw
uitkering. Dat is uw aflossing.
Nieuwe wet per 1 januari
Op 1 januari 2021 komt er een nieuwe wet. Door deze wet verandert uw aflossing. Vanaf dan moet
iedereen 5% of meer van zijn inkomen aflossen aan zijn schulden. Dat is dus meer dan u nu
betaalt.
Wat betekent dit voor u?
Vanaf 1 <ingangsmaand> gaat u elke maand 5% van uw netto-inkomen inclusief uw vakantiegeld,
aflossen.
In <maand> sturen wij u een officiële brief (een aflossingsbeschikking). In die brief staat welk
bedrag u per maand aan ons gaat betalen.
Heeft u afspraken met schuldhulpverlening?
Heeft u afspraken met de gemeente vanuit schuldhulpverlening? Dan heeft u misschien andere
afspraken gemaakt over het betalen van uw schuld. Heeft u daar vragen over? Bel dan met uw
contactpersoon van de schuldhulpverlening.
Heeft u vragen of wilt u hulp?
Heeft u vragen over deze brief? Wilt u wijzigingen doorgeven? Of heeft u hulp nodig bij het betalen
van uw schulden?
Zoek dan contact met ons:
•
•
•
•

Kijk op www.xxxxxx.nl voor meer informatie over werk en geld.
Bel met <naam afdeling>. U kunt hen bellen op <telefoonnummer> op werkdagen van xxx
tot xxx uur.
Stuur een brief naar: <adres>
Stuur een e-mail naar <xxxxx@gemeente.nl
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