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de Specificaties van de BVV regels (versie 1.1.4) en de Stappen binnen de rekenregels (versie 1.1.4) zoals 
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1. Inleiding 
Bij beslag op een inkomen of uitkering wordt de beslagvrije voet (BVV) berekend met behulp van een 
centrale voorziening: de rekenmodule.2 Deze rekenmodule kan op twee manieren worden 
aangeroepen:  

1. Via uw eigen beslagsysteem. Als de leverancier van dit systeem een S2S koppeling met de 
centrale voorziening heeft ingebouwd. Het invorderingsysteem zal dan de juiste gegevens 
uitvragen en geautomatiseerd de modelmededeling samenstellen. 

2. Via het gemeenteportaal. Hoe dit gemeenteportaal bereikt kan worden en hoe het werkt, is 
beschreven in de handleiding van het gemeenteportaal. 

Het gemeenteportaal levert een “basis-BVV” – de beslagvrije voet die is gebaseerd op de gegevens 
uit de Basisregistratie Personen (BRP) en de Polisadministratie. De leefsituatie en het inkomen van de 
inwoner (en eventuele partner) zijn daarmee verwerkt en hoeven niet bij de inwoner te worden 
uitgevraagd. De inwoner hoeft deze gegevens alleen te controleren om zeker te zijn dat alle actuele 
gegevens zijn gebruikt. 

Er zijn echter meer gegevens die invloed hebben op de hoogte van de BVV. Met deze gegevens 
houdt de rekenmodule geen rekening. Een deel van deze gegevens zullen bij de inwoner moeten 
worden opgevraagd. Pas nadat ook deze gegevens zijn verwerkt is er sprake van de “toegepaste 
BVV”: de BVV die daadwerkelijk toegepast wordt bij de beslaglegging. 

Deze instructie beschrijft de stappen die moeten worden gezet om op basis van de basis-BVV de 
toegepaste-BVV te berekenen. 
Is de instructie niet duidelijk of staan er fouten in? Neem dan contact op met de coördinator voor de 
wetswijzigingen in het schuldendomein in jouw gemeente of schulden@vng.nl. 

2. Startpunt 
Deze instructie gaat ervanuit dat er een basis-BVV is berekend met het gemeenteportaal. Dat 
betekent dat er een initiële bevraging is gedaan met de BSN van de inwoner en dat al bekende 
aanpassingen op de getoonde gegevens zijn doorgevoerd. Zo kan de Polisadministratie achterlopen 
op de werkelijkheid of heeft de inwoner bijvoorbeeld al aangegeven wat de woonkosten zijn. 

Het gemeenteportaal levert dan de basis-BVV op het scherm, wat ook als PDF- of XML-bestand kan 
worden gedownload. Er is nog geen modelmededeling en in het resultaatscherm worden de volgende 
meldingen weergegeven: 

- Er is geen rekening gehouden met lopende beslagen op het inkomen van de schuldenaar en/of 
het inkomen van de partner; 

- Er is geen rekening gehouden met ingehouden loonbelasting voor privégebruik van een voertuig; 
- De 95% regel is niet toegepast; 
- Geen correctie is toegepast t.b.v. huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebondenbudget.3 

Deze meldingen worden standaard door het systeem teruggegeven om de gebruiker erop te wijzen 
dat er geen rekening gehouden is met de rekenregels die onder de toegepaste BVV vallen. 

 
2NB: Voor verrekenen op een uitkering is geen rekentool of modelmededeling nodig omdat bij verrekening sprake 
is van het toepassen van de BVV i.p.v. het vaststellen.  
3 Deze melding in het gemeenteportaal kan verwarrend zijn: er is in de berekening al wel rekening gehouden met 
huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebondenbudget, maar niet met eventuele beslagen op deze toeslagen. 



VNG Realisatie  5 

 

Figuur 1: Resultaatscherm Gemeenteportaal met rood omlijnd de Basis beslagvrije voet (bBVV) die als startpunt voor deze 
instructie geldt. 

Deze instructie gaat uit van de Basis Beslagvrije voet (bBVV) zoals in het resultaatscherm is 
opgenomen – zie ook figuur 1. 

3. Benodigde gegevens 
De rekenmodule heeft de gegevens voor de leefsituatie van de inwoner opgehaald bij de 
Basisregistratie Personen (BRP) en de inkomensgegevens opgehaald bij de Polisadministratie. Om te 
komen tot de toegepaste BVV moet nog rekening gehouden worden met de gegevens die in de 
onderstaande tabel zijn opgesomd. 

Gegeven Hoe te verkrijgen Verwerken 
in stap 

Beslag of verrekening op 
(partner)inkomen 

• Via een derdenverklaring van de werkgever 
of uitkeringsverstrekker 

• Via de inwoner 

3, 4, 6, 7 

Partnerinkomen • Zit in resultaat van de Rekenmodule 
• Via de inwoner 

4 

Ingehouden loonbelasting i.v.m. 
privégebruik voertuig (leaseauto) 

• Via een derdenverklaring van de werkgever 
• Via de inwoner 

5 
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Overige inkomsten inwoner • Zit in resultaat van de Rekenmodule 
• Via de inwoner 

7 

Beslag of verrekening op 
toeslagen 

• Via de inwoner 8 

Hardheidsclausule (rechterlijke 
uitspraak) 

• Via de inwoner 9 

Afhankelijk van welke gegevens zijn verzameld, moet een deel van de stappen of alle stappen uit het 
volgende hoofdstuk worden uitgevoerd. Stappen 1, 2, 6 en 10 moeten altijd doorlopen worden. In 
bovenstaande tabel staan de stappen die verder moeten worden uitgevoerd als de betreffende 
gegevens beschikbaar zijn. 

4. Stappen 

Stap 1: Bewaren resultaat 
Download het resultaat als PDF- of XML-bestand en sla dit op in een veilige map of het dossier van de 
inwoner. Het gaat om gevoelige persoonsgegevens, dus houd hierbij rekening met de afspraken die 
binnen uw organisatie zijn gemaakt over: 

• waar deze bestanden worden bewaard; 
• wie bij deze gegevens mag komen; 
• hoe lang de gegevens bewaard blijven en hoe ze daarna verwijderd worden; 
• hoe de inwoner zijn recht op inzage kan uitvoeren.  

Stap 2: Kiezen beslagobject 
Als de inwoner meerdere bronnen van inkomsten heeft, dan moet er een inkomstenverhouding 
worden gekozen waarop beslag wordt gelegd. De wet schrijft een verplichte volgorde voor: het 
gemeenteportaal zal de inkomstenverhouding die volgens die regels de voorkeur heeft, als eerste 
tonen. 

Gemeenten kunnen alleen afwijken van deze volgorde wanneer de in de volgorde eerstgenoemde 
inkomstenbron onvoldoende is om de gehele afloscapaciteit uit te nutten, terwijl een lager in de 
volgorde staande inkomstenbron die mogelijkheid wel biedt. In dat geval kan de beslagleggende partij 
ervoor kiezen om - in afwijking van de volgorderegeling - beslag te leggen op de inkomstenbron die 
lager in rang staat maar waarbij wel de gehele afloscapaciteit wordt uitgenut. 

Voorbeeld: De inwoner ontvangt in totaal € 1000 aan inkomsten per maand: € 200 aan uitkering en 
€ 800 uit loon. De beslagvrije voet is vastgesteld op € 700. De inwoner heeft dus een afloscapaciteit 
van € 300. Wanneer de beslagleggende partij de volledige afloscapaciteit wil benutten, zal hij - 
conform de volgorderegeling - op zowel de uitkering als het loon beslag moeten leggen. Dit brengt 
ongewenste complexiteit en kosten met zich mee. In de wet is opgenomen dat in dit geval - in 
afwijking van de volgorderegeling - er slechts eenmaal beslag kan worden gelegd, namelijk op het 
loon. 

NB: Een beslag in strijd met de volgorderegeling is vernietigbaar. 

Stap 3: Rekening houden met lopende beslagen en verrekeningen 
Het kan zijn dat er al sprake is van beslag op de inkomstenverhouding waarop de gemeente ook 
beslaglegt. Wanneer er sprake is van samenloop van beslag op hetzelfde inkomensonderdeel, gaat 
het coördinerend deurwaarschap (CDW) spelen. De wet bepaalt wie CDW wordt. De CDW is 
verantwoordelijk voor de berekening van de beslagvrije voet, de inning van de gelden en het verdelen 
van de opbrengst. Daarnaast is de CDW het aanspraakpunt voor zowel de inwoner, de derde als 
andere beslagene voor wat betreft de berekening van de beslagvrije voet. Wanneer de gemeente als 
beslaglegger bij samenloop niet het CDW-schap toekomt, stopt hier het proces voor wat betreft de 
berekening van de beslagvrije voet. De gemeente zal zich aan moeten sluiten bij de CDW en de door 
hem berekende beslagvrije voet.   
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Als er sprake is van beslag of verrekening op een andere inkomstenverhouding van de inwoner of 
diens eventuele partner, dan heeft dat gevolgen voor de verwerking van het partnerinkomen (in stap 
4), de 95% regel (in stap 6) en de overige inkomsten (in stap 7). In stappen 4 en 7 moet dan gerekend 
worden met de beslagvrije voet die is gehanteerd bij het lopende beslag of verrekening in plaats van 
het netto gemiddelde inkomen. In stap 6 geldt de 95% regel niet meer als er sprake is van een lopend 
beslag of een verrekening. 

Stap 4: Corrigeren BVV voor partnerinkomen 
Als de partner van de inwoner inkomen heeft, dan wordt de beslagvrije voet verminderd met het netto 
maandinkomen van de partner, maar niet lager dan tot 50% van de beslagvrije voet. Als in stap 3 is 
gebleken dat er al een beslag of verrekening loopt op het partnerinkomen, dan worden de netto 
maandinkomsten van de partner vervangen door de beslagvrije voet die daar is gehanteerd. 
In een formule: 

BVV = basis BVV – kleinste [netto maandinkomen partner, 50% basis BVV] 

Voorbeeld: 
• basis BVV = € 750,- 
• netto maandinkomen partner = € 480,- 
• BVV wordt € 375,- (omdat 50% van € 750,- = € 375,- kleiner is dan € 480,-) 

 

Stap 5: Corrigeren BVV i.v.m. privégebruik voertuig 
Als de inwoner gebruik maakt van een voertuig van de werkgever en daarvoor loonbelasting 
ingehouden wordt, dan moet de beslagvrije voet worden verminderd met dit bedrag. 
In een formule: 

BVV = BVV uit vorige stap – ingehouden loonbelasting i.v.m. privégebruik leaseauto 

Stap 6: Toepassen 95% regel 
De beslagvrije voet bedraagt maximaal 95% van het gemiddelde netto maandelijkse inkomen inclusief 
vakantietoeslag van de inwoner. Als de beslagvrije voet uit stap 5 hoger is dan 95% van het totale 
gemiddelde netto maandinkomen, dan moet deze verlaagd worden tot 95% van dat gemiddelde netto 
maandinkomen. 
In een formule: 

BVV = kleinste [BVV uit vorige stap, 95% gemiddeld netto maandinkomen] 

NB: Als in stap 3 een lopend beslag of verrekening is geconstateerd, dan geldt deze regel niet! 

De beslagvrije voet die uit deze stap komt, is de beslagvrije voet waar de inwoner recht op heeft en 
die op de modelmededeling wordt gecommuniceerd. Wat de inwoner daadwerkelijk moet afdragen is 
nog afhankelijk van overige inkomsten, lopende beslagen op toeslagen en een eventuele 
hardheidsclausule, welke in de volgende stappen verwerkt worden. 

Stap 7: Corrigeren BVV voor overige inkomsten 
Als de inwoner inkomsten heeft naast de inkomstenverhouding die als beslagobject is gekozen (in 
stap 1), dan worden deze inkomsten netto afgetrokken van de beslagvrije voet zoals die in de vorige 
stap is bepaald. Als in stap 3 is gebleken dat er al een beslag loopt op een ander inkomen, dan 
worden de netto maandinkomsten uit dat inkomen vervangen door de gehanteerde beslagvrije voet bij 
dat beslag. 
In een formule: 

BVV = BVV uit vorige stap – netto maandinkomsten uit andere inkomstenbronnen van de 
inwoner dan beslagobject  
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NB: op dit moment kan de beslagvrije voet lager dan € 0,- worden. Als de volgende stap uitgevoerd 
moet worden, wordt met dit negatieve bedrag gerekend. Als dit de laatste stap was, dan wordt de 
beslagvrije voet op € 0,- gezet. 

Stap 8: Corrigeren BVV i.v.m. beslag/ verrekening op toeslagen 
Als er al beslag is gelegd of wordt verrekend op huurtoeslag, zorgtoeslag of het kindgebonden budget, 
dan wordt de beslagvrije voet verhoogd met de hoogte van die beslagen/ verrekeningen. 
In een formule: 

BVV = BVV uit vorige stap + hoogte beslag/verrekening huurtoeslag + hoogte 
beslag/verrekening zorgtoeslag + hoogte beslag/verrekening kindgebonden budget 

NB: op dit moment kan de beslagvrije voet lager dan € 0,- worden; dan wordt de beslagvrije voet 
gelijkgesteld aan € 0,- en mag er beslag gelegd worden op het gehele inkomen uit het beslagobject. 
De beslagvrije voet kan hier ook hoger dan het inkomen zijn; dan lost de inwoner al naar vermogen af 
en hoeft hij niet meer af te dragen. 

Stap 9: Corrigeren BVV i.v.m. hardheidsclausule 
De rechter kan een (tijdelijke) ophoging van de beslagvrije voet opleggen. Als dat het geval is, dan 
moet daarmee rekening gehouden worden. 
In een formule: 

BVV = BVV uit vorige stap + door rechter opgelegde ophoging 

NB: hardheidsclausules zijn altijd tijdsgebonden. Houd daarom in de gaten of de uitspraak geldig is op 
het moment van berekening. 

Stap 10: Modelmededeling en begeleidende brief 
Na stap 9 is de toegepaste BVV bekend en kan deze worden ingevuld in de modelmededeling. De 
overige velden van de modelmededeling kunnen worden ingevuld met de gegevens die het 
gemeenteportaal op de resultaatpagina heeft getoond. Als het goed is zijn deze in stap 1 opgeslagen 
en kunnen deze worden overgenomen. 
NB: Alle bedragen op de modelmededeling worden afgerond op hele euro's. 

De invulinstructie van de modelmededeling is in de bijlage te vinden. 
NB: De bedragen die op de modelmededeling worden ingevuld in velden mm01 en mm03 zijn niet de 
bedragen die in het gemeenteportaal als “Basis Beslagvrije Voet (bBVV)” of “bBVV zonder correcties” 
worden getoond. 

Sla de ingevulde modelmededeling op de juiste plaats op – maak hierover afspraken binnen de 
organisatie zoals ook bij stap 1 is gedaan. 

Overhandig of stuur de modelmededeling schriftelijk aan de inwoner, uiterlijk bij de overbetekening 
van het beslag (als de inwoner een afschrift van het beslagexploot ontvangt). 

Overhandig bij de modelmededeling ook de begeleidende brief aan de inwoner. Gebruik hiervoor de 
standaard begeleidende brief die binnen de organisatie hiervoor is opgesteld. Als deze niet 
beschikbaar is, kan gebruik gemaakt worden van de template welke beschikbaar is op de website van 
VNG. 

5. Vervolg 

Reactie van inwoner 
Na ontvangst van de modelmededeling en de begeleidende brief heeft de inwoner vier weken de tijd 
om de beslagvrije voet te controleren op onjuistheden en aanvullende gegevens te verstrekken. Als dit 
gebeurt, moet de beslaglegger de BVV opnieuw berekenen. Wanneer op basis hiervan een hogere 
BVV wordt vastgesteld, moet hier vanaf de datum van de beslaglegging rekening mee worden 
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gehouden. Wanneer een inwoner later dan de 4 weken termijn reageert hoeft de deurwaarder hier pas 
vanaf de dag van de melding van de inwoner rekening mee te houden. 

Herberekenen BVV 
De vastgestelde beslagvrije voet is ten hoogste 12 maanden geldig. Binnen 12 maanden moet de 
BVV dus opnieuw worden berekend en moet er een nieuwe modelmededeling aan de inwoner worden 
overhandigd. 

Tussentijds kan de inwoner om een herberekening verzoeken of kan de beslaglegger zelf een 
herberekening doen wanneer feiten of omstandigheden hier aanleiding toe geven. 
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Bijlage: Invulinstructie Modelmededeling 
Hieronder is de modelmededeling (versie 1.1.4) weergegeven, met rechts de waarden die in de geel-
rode velden moeten worden ingevuld. 

Uw beslagvrije voet 
Het totale inkomen dat u per maand houdt voor uw levensonderhoud is € <mm01>  
Op uw inkomsten van <mm02> houdt u daarvoor € <mm03> over.  
 
Datum berekening: <mm04> 
 

 
Uw beslagvrije voet is berekend met de gegevens en bedragen in het 
overzicht hieronder. Controleer dit overzicht goed. Klopt er iets niet? Of mist 
er iets? Dan moet u dit doorgeven via <…>. Meer informatie over de 
gegevens die meetellen voor het berekenen van de beslagvrije voet vindt u 
op www.uwbeslagvrijevoet.nl. 
 
Uw gegevens 
Uw naam <mm05>  
Uw burgerservicenummer <mm06> 
Uw leefsituatie <mm07>  

[opties:] 
U bent alleenstaand zonder 
kinderen  
U bent alleenstaand met kinderen 
U bent gehuwd of samenwonend 
zonder kinderen 
U bent gehuwd of samenwonend 
met kinderen 
 

Uw partner <mm08> 
Het burgerservicenummer van uw 
partner 

<mm09> 

Uw woonsituatie [opties:] 
<mm10a> 
U woont in Nederland 
U woont buiten Nederland 
Uw woonadres is niet bekend 
U verblijft in een inrichting voor 
verpleging of verzorging 
 

Uw woonland <mm10b> 
 
Uw inkomsten 
Uw inkomsten van  <mm11> 
 
Uw bruto inkomsten zijn per <mm12>  
[opties:] 
maand 
4 weken 
Kwartaal 
Half jaar 
Jaar 
 
 

€ <mm13a>  
 
<mm13b> [opties:] 
i) Dit bedrag is exclusief uw recht 
op vakantiebijslag, bonus of 
dertiende maand zoals hieronder 
genoemd, tenzij u dit per 
<inkomstenperiode> krijgt 
uitbetaald  
 
ii) Dit bedrag is inclusief uw recht 
op vakantiebijslag, bonus of 
dertiende maand zoals hieronder 

 
mm01 = BVV zoals 
die na Stap 6 is 
berekend 
 
mm02 = 
Beslagobject (uit 
Stap 1) 
 
mm03 = Toegepaste 
BVV voor gekozen 
beslagobject (uit 
Stap 9) 
 
mm04 = Datum-
berekening (uit 
Rekenmodule) 
 
mm05 = Naam (uit 
Rekenmodule) 
 
mm06 = BSN (uit 
Rekenmodule) 
 
mm07 = Leefsituatie 
(uit Rekenmodule) 
 
mm08 = Naam 
partner (uit 
Rekenmodule) 
 
mm09 = BSN partner 
(uit Rekenmodule) 
 
mm10a = 
Woonsituatie (uit 
Rekenmodule) 
 
mm10b = Woonland 
(uit Rekenmodule) 
 
mm11 = 
Inkomstenverstrekker 
(uit Rekenmodule) 
 
mm12 = 
Inkomstenperiode 
(uit Rekenmodule) 
 
mm13a = Bruto-
inkomen (uit 
Rekenmodule) 
 
mm13b = Br-
vakantie-bonus (uit 
Rekenmodule) 
 
mm14 = 
Vakantiegeld (uit 
Rekenmodule) 
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genoemd 
 

Het gereserveerde of betaalde 
vakantiegeld is per <mm12> 
<inkomstenperiode>  
 
 

 

€ <mm14> 

Uw bonus of dertiende maand is per 
<mm12> <inkomstenperiode>  

€ <mm15> 
 

Uw netto inkomsten zijn per <mm12> 
<inkomstenperiode>  

€ <mm16a> 
 
<mm16b> [opties:] 
i) Dit bedrag is inclusief uw netto 
recht op vakantiebijslag, bonus of 
dertiende maand. 
 
ii) Dit bedrag is het netto 
uitbetaalde bedrag, exclusief een 
incidentele uitbetaling van 
vakantiebijslag, bonus of 
dertiende maand 
 

Het bedrag dat u per maand op dit 
inkomen overhoudt vanwege beslag of 
verrekening is 
 

€ <mm17> 

We hebben uw inkomsten bekeken 
over deze periode 

<mm18> - <mm19> 
 

De inkomsten van uw partner 
Vanwege privacyregels mogen wij niet laten zien van welke organisatie uw 
partner inkomsten krijgt. Als uw partner inkomsten krijgt van meerdere 
organisaties, dan hebben we deze hieronder genummerd. 
 
 
<dezelfde velden en veldcodes als bij ‘Uw inkomen’> Inkomsten 1 
 

 
 
Overige bedragen die meetellen bij de berekening van de beslagvrije 
voet 
U heeft een koopwoning 
 

<mm20> 
 

Uw woonkosten per maand zijn 
 

€ <mm21> 
 

De loonheffing die per <mm12> 
<inkomstenperiode> op uw inkomsten 
wordt ingehouden voor het 
privégebruik van uw vervoermiddel dat 
uw werkgever ter beschikking stelt 
(bijvoorbeeld een lease-auto) is 
 

€ <mm22> 

Het bedrag dat per <mm12> 
<inkomstenperiode> wordt ingehouden 
op de inkomsten van <inkomstenbron> 
vanwege beslag of verrekening is 
 

€ <mm23a> (bij huurtoeslag) 
€ <mm23b> (bij zorgtoeslag) 
€ <mm23c> (bij 
kindgebondenbudget) 

De bestuursrechtelijke premie voor 
ziektekostenverzekering die per 
<mm12> <inkomstenperiode> wordt 

€ <mm24>  
 

 
 
mm15 = Bonus (uit 
Rekenmodule) 
 
mm16a = Netto-
inkomen (uit 
Rekenmodule) 
 
mm16b = Nt-
vakantie-bonus (uit 
Rekenmodule) 
 
 
 
 
 
mm17 = BVV van 
lopend beslag (uit 
Stap 3) 
 
mm18 = 
Indicatieperiode- 
begin (uit 
Rekenmodule) 
 
mm19 = 
Indicatieperiode-eind 
(uit Rekenmodule) 
 
 
 
 
 
 
 
mm20 = Inwoner 
bezit een 
koopwoning – Ja / 
Nee (door inwoner 
aan te geven) 
 
mm21 = Woonkosten 
(door inwoner aan te 
geven) 
 
mm22 = Privégebruik 
voertuig (uit Stap 5) 
 
mm23a = Beslag op 
Huurtoeslag (uit Stap 
7) 
 
mm23b = Beslag op 
Zorgtoeslag (uit Stap 
7) 
 
mm23c = Beslag op 
Kindgebondenbudget 
(uit Stap 7) 
 
mm24 = 
Bestuurrechtelijke 
premie wordt niet 
meegenomen in 
berekening van de 
BVV - deze regel 
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ingehouden voor het CAK op de 
inkomsten van <inkomstenbron> is 
 
De kosten voor verzorging of 
verpleging per maand zijn 

€ <mm25> 
 

 
Geef het aan ons door als 
 

1. u niet meer privé gebruikmaakt van het vervoermiddel dat uw 
werkgever ter beschikking stelt. 

2. u opgenomen bent in een inrichting voor verpleging of verzorging. 
3. u niet meer verblijft in de inrichting voor verpleging of verzorging 

waar u nu opgenomen bent. 
4. u nog openstaande schulden heeft bij andere organisaties, 

waarvoor eventueel beslag is gelegd. 
5. u openstaande schulden bij andere organisaties heeft afbetaald, of 

als het beslag hiervoor is beëindigd. 
7. er geen bestuursrechtelijke premie voor ziektekostenverzekering 

op uw inkomsten meer wordt ingehouden voor het CAK. 
8. u een koopwoning heeft en uw inkomsten minder dan € <mm26> 

bruto per maand zijn. 
9. uw woonkosten hoger zijn dan € <mm27> per maand. Woonlasten 

zijn: <mm28>. 
 
Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van de beslagvrije voet. 
 

 
Bedragen die niet meetellen  
 
De volgende gegevens hebben in uw huidige situatie geen gevolgen voor 
de hoogte van uw beslagvrije voet: 
 

1. de loonheffing die op uw inkomsten wordt ingehouden voor het 
privégebruik van het vervoermiddel dat uw werkgever ter 
beschikking stelt (bijvoorbeeld een lease-auto). Dit telt pas mee 
vanaf 1 januari <eerstvolgend kalenderjaar>. 

2. uw woonkosten. Woonkosten hebben voor u pas gevolgen als 
deze hoger zijn dan € <mm27> per maand.  

3. uw koopwoning. Een koopwoning heeft voor u pas gevolgen als uw 
inkomsten lager zijn dan € <mm26> bruto per maand. 

 
 

 
Privacy 
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en met uw privacy. Op <link> staat 
hoe wij dat doen. 
 

mag weggelaten 
worden 
 
mm25 = Zorgkosten 
(door inwoner aan te 
geven) 
 
 
 
 
 
 
mm26 = normbedrag 
max. inkomen 
koopwoning (uit 
Rekenmodule) 
 
mm27 = normbedrag 
minimale 
woonkosten (uit 
Rekenmodule) 
 
mm28 = vaste tekst: 
beschrijving 
woonkosten zoals 
bedoeld in de 
Participatiewet 
 
 
 
 
 
 
 
link = verwijzing naar 
de privacy statement 
van de gemeente 

 


