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Uw beslagvrije voeti 

 
U heeft een uitkering. Uw beslagvrije voet is 95% van uw bijstandsnorm. De rest (5%) gaat naar de 
beslaglegger. De organisatie waarvan u de uitkering krijgt, berekent het bedrag van uw beslagvrije voet en 
zorgt voor de juiste betaling. 
 
U heeft een uitkering. Uw bijstandsnorm is <uitkeringsnorm>. Uw beslagvrije voet is <BVV Afgestemd>. Het 
verschil gaat naar de beslaglegger. De organisatie waarvan u de uitkering krijgt, zorgt voor de juiste betaling. 
Als uw bijstandsnorm verandert, wordt het bedrag van de beslagvrije voet automatisch aangepast .  
 
U heeft een uitkering. Uw bijstandsnorm is <uitkeringsnorm>. Uw beslagvrije voet is <BVV Afgestemd>. Het 
verschil gaat naar de beslaglegger. Geef het aan ons door als uw bijstandsnorm verandert.  
 
Het totale inkomen dat u per maand houdt voor uw levensonderhoud is €  < BVV_95% >. 
Op uw inkomsten van <beslagobject> houdt u daarvoor €  < Toegepaste_BVV > over.  
 

Datum berekening: 
<datum> 
 

 

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 <naam> 
Uw burgerservicenummer <burgerservicenummer> 
Uw leefsituatie [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 <naam partner> 
Het burgerservicenummer van uw partner < burgerservicenummer partner> 
Uw woonsituatie [opties:] 

U woont in Nederland 
U woont buiten Nederland 
Uw woonadres is niet bekend 
U verblijft in een inrichting voor verpleging of 
verzorging 
 

Uw woonland <land> 
 

Uw inkomsten 

Uw inkomsten van  <naam inkomstenbron> 
 
Uw bruto inkomsten zijn per <inkomstenperiode> 
[opties:] 
maand 
4 weken 
Kwartaal 
Half jaar 
Jaar 
 
 

€ <bedrag schoonloon> 
 
[opties:] 
i) Dit bedrag is exclusief reservering van vakantiegeld 
en andere reserveringen zoals hieronder genoemd, 
tenzij u dit per <inkomstenperiode> krijgt uitbetaald  
 
ii) Dit bedrag is inclusief reservering van 
vakantiegeld en andere reserveringen zoals 

Commented [HM1]: Tekstblok 95%-melding 

Commented [HM2]: Tekstblok BVV voor uitkering 

Commented [HM3]: Tekstblok BVV norm bekend 

Commented [HM4]: Tekstblok BVV_95% 

Commented [HM5]: Tekstblok Toegepaste BVV 

Commented [HM6]: Dit is de term die AVWB beschrijft. 



Model Mededeling versie 2.0.2 

 

hieronder genoemd 

 
Uw reservering van vakantiegeld is per 
<inkomstenperiode> 

€ <bedrag> 
 

Uw andere reserveringen die worden opgebouwd en 
later worden uitgekeerd zijn per 
<inkomstenperiode>  

€ <bedrag> 
 

Uw netto inkomsten zijn per <inkomstenperiode>  € <bedrag> 
 
[opties:] 
i) Dit bedrag is inclusief netto reservering van 
vakantiegeld en andere reserveringen. 
 
ii) Dit bedrag is het netto uitbetaalde bedrag, 
exclusief een incidentele uitbetaling van 
vakantiegeld en andere reserveringen 
 

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

€ <bedrag van de toegepaste beslagvrije voet bij dit 
inkomen> 

We hebben uw inkomsten bekeken over deze 
periode 

<datum> - <datum> 
 

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. 
 
 
Inkomsten 1 
 
De bruto inkomsten zijn per <inkomstenperiode>  € <bedrag schoonloon> 

 
[opties: zie Uw inkomsten] 
 

De reservering van vakantiegeld is per 
<inkomstenperiode>  
 
 

 

€ <bedrag> 
 

Andere reserveringen die worden opgebouwd en 
later worden uitgekeerd zijn per 
<inkomstenperiode>  
 

€ <bedrag> 
 

De netto inkomsten die niet onder beslag liggen zijn 
per <inkomstenperiode>  

€ <bedrag> 
 
[opties: zie Uw inkomsten] 
 

We hebben de inkomsten bekeken over deze 
periode 

<datum> - <datum> 
 

 

 

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

 
 

Uw woonkosten per maand zijn 
 

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

€ <bedrag> 

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

€ <bedrag> 

De kosten voor verzorging of verpleging per maand zijn € <bedrag> 
 

 

 

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. u een koopwoning heeft en uw inkomsten minder dan € <normbedrag> bruto per maand zijn. 
8. uw woonkosten hoger zijn dan € <normbedrag> per maand. Woonlasten zijn: <…>. 

 
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 € <normbedrag> 
per maand.  

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

 
 

 

Privacy 

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

 

 
i De tekstblokken (vormvrij, waarbij de bedragen wel correct moeten zijn) op de eerste pagina bovenaan 
worden getoond volgens volgende regels: 
 

Tonen koptekst 
Toegekend normbedrag heeft een waarde 

N J 
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(Schuldenaar heeft een 
IKV met code soort IKV in 

(34, 42, 43, 45) 
 

EN 
 

Schuldenaar.in inrichting 

verblijvend = ‘N’) 

J 
Uitkering is 

beslagobject 

J 
Tekstblok 95%-

melding 
Tekstblok BVV voor 

uitkering 

N 
Tekstblok BVV_95% 

Tekstblok 

Toegepaste BVV 

Tekstblok BVV 
norm bekend 

N - 
Tekstblok BVV_95% 

Tekstblok Toegepaste BVV 

 

 
 

  

 
   

  

 

Deze modelmededeling loopt vooruit op de nog te publiceren bijlage van de ministeriële regeling. 


