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Gehuwdennorm	ondeelbaar	

Update normwaarden 
 

In de berekening van de beslagvrije voet (BVV) worden 

normwaarden zoals de Participatiewet, Wet op de 

zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget 
gebruikt. Veel normwaarden veranderen op 1-1-2022. De 

rekenregels worden hierop aangepast.   

 

EPS wordt AVWB  

 
Door een wetswijziging wordt de term “Extra Periode 
Salaris” (EPS) in de rekentool en in de modelmededeling 

vervangen door “Arbeidsvoorwaardenbudget”, ook wel 

“Individueel Keuzebudget” genoemd. Dit is het deel van het 
loon dat wordt opgebouwd en pas later wordt uitbetaald. 

 

Verduidelijkt: gehuwdennorm ondeelbaar 
 

De (concept) wetswijziging verduidelijkt dat de bijstand voor gehuwden (of met hen gelijkgestelden) hen gezamenlijk toevalt 

en niet ieder voor de helft. De BVV bedraagt daarom ook 95% van de desbetreffende gehuwdennorm.  

aangepast.   
 

Issue vakantiebijslag bijstandsuitkeringen (155) 
 

Per 1 januari 2022 wijzigt de Wvbvv. Hiermee wordt het ontdekte issue rondom de vakantiebijslag bij bijstandsuitkeringen 

opgelost. Het voorgestelde artikel 475dc lid 2 Rv regelt dat de beslagleggende partij bij beslag op bijstandsuitkeringen de 
BVV mededeelt als percentage (95%) van de voor de inwoner geldende bijstandsnorm inclusief vakantiebijslag. De hoogte 

van de BVV blijft uiteraard gelijk aan 95% van de geldende bijstandsnorm. De meeste beslagleggers hebben deze 

aanpassing op 1 januari klaar. Anderen voeren deze aanpassing in de loop van Q1 uit. 
 

Wat betekent dit in de praktijk? 
1. Als de aanpassing is verwerkt, wordt de BVV vastgesteld op 95% van het norminkomen van de voor de inwoner 

geldende bijstandsnorm inclusief vakantiebijslag. Op de Modelmededeling staat in de aanhef dat er sprake is van een 

bijstandsuitkering, dat de BVV is vastgesteld op 95% en dat de uitkeringsverstrekker zorgt voor de juiste afdracht. 
2. Wanneer de aanpassing nog niet is verwerkt: 

a) Berekent de rekentool de BVV op de bestaande wijze, maar op de Modelmededeling verschijnt wel een 

informatiemelding dat issue Vakantietoeslag van toepassing is. De beslaglegger kan dan zelf een handmatige correctie 
maken en de BVV vaststellen op 95% van de geldende bijstandsnorm en dit vermelden in de begeleidende brief. 

b) Verandert er nog niets. De rekentool berekent de BVV op de bestaande wijze en de Modelmededeling is ongewijzigd. 

In deze situaties blijft de in maart 2021 gepubliceerde workaround van toepassing. De gemeente communiceert als 
derdebeslagene aan de beslaglegger dat de BVV moet worden vastgesteld op 95%.  

Let op: In alle gevallen zal de Modelmededeling niet volledig correct zijn. In de aanhef wordt weliswaar een melding 
getoond, maar de overige inhoud van de Modelmededeling wijzigt niet. Dit kan verwarrend zijn voor de inwoner, zeker als 
dit niet in de begeleidende brief wordt uitgelegd.  

We kunnen ons voorstellen dat dit best ingewikkeld is. Blijf daarom alert wanneer een beslag binnenkomt en controleer of 
de BVV niet lager is dan  95% van het inkomen. Is de BVV lager? Meld dit dan bij de beslaglegger en vraag om aanpassing.  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2021/12/07/normenbrief-1-januari-2022
https://vng.nl/sites/default/files/2021-04/werkinstructie-bvv-zonder-vakantietoeslag-issue-155.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/25/2-vierde-nota-van-wijziging-vzw-szw-2022
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Leaseauto  
 

De BVV van inwoners die hun leaseauto privé gebruiken, moet  worden verlaagd met het bedrag aan loonbelasting dat de 

werkgever inhoud op hun loon. Dit mag echter pas na afloop van het kalenderjaar waarin het beslag startte.  Zo kunnen 
inwoners de verlaging van hun BVV voorkomen door het privégebruik te beëindigen per 1 januari van het nieuwe 

kalenderjaar. De inwoner dient hiervoor bij de Belastingdienst de verklaring ‘Geen privégebruik auto’ aan te vragen. Om dit goed 

bij te houden wordt het startjaar van de beslaglegging een verplichte vraag in de BVV-rekentool. Om inwoners hierop te 

attenderen is de format begeleidende brief aangepast.  

	

Aflopen overgangsrecht 
 

Alle beslagen en verrekeningen moeten 
(obv de overgangsbepaling) 12 maanden nadat het 
beslag is gelegd alsnog conform de Wvbvv berekend zijn. 
Organisaties die gebruik maakten van de overgangstermijn 
– en dus van 1 januari tot 1 juli 2021 nog op basis van het 
oude recht BVV’s mochten vaststellen – hebben daardoor 
juridisch gezien langer de tijd om de BVV die zij in die 
periode vaststelden  te  herberekenen  conform 
de Wvbvv. Het heeft uiteraard wel de voorkeur dat ook 
deze BVV's zo snel mogelijk aan het nieuwe recht 
voldoen.  De BVV is een aangelegenheid tussen de 
inwoner en de beslaglegger. De derdebeslagene speelt 
hierin geen rol en moet het beslag (blijven) uitvoeren. Meer 
informatie hierover volgt in deze factsheet en via onze 
nieuwsbrief en/of het burgerportaal. 

 

Start jaarlijkse herberekeningen 
 

De vaststelling van de BVV geldt voor de duur van twaalf 
maanden (artikel 475d lid 2). Dit is belangrijke waarborg 
voor een correcte BVV. Beslagleggers zijn daarom 
verplicht de BVV op tijd te herberekenen. Ook zijn zij 
verplicht de inwoner hierover te informeren, zodat de 
inwoner de berekening kan controleren. Wanneer in de 
eerdere berekening aanvullende gegevens zijn gebruikt, 
vraagt de beslaglegger deze gegevens proactief op 
zodat deze gegevens meegenomen worden in de 
herberekening. Bij bijstandsuitkeringen waarbij de BVV 
is vastgesteld als 95% van de norm incl. VT (zie issue 
155) is herberekening niet meer nodig. De bijstand is al 
afgestemd op de woon- en leefsituatie en de BVV ‘veert’ 
automatisch mee.  

VRAGEN? 

 
Heeft u naar aanleiding van deze factsheet nog vragen? 
Mail ons op: schulden@vng.nl of bel naar: 070-373 82 32 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fvng.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-12%2Fformat-brief-bij-modelmededeling-wvbvv.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039377/2021-01-01/#ArtikelXXII
mailto:schulden@vng.nl

