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Versiebeheer 

Datum Versie Opgesteld door Status Korte beschrijving aanleiding wijziging 

3.0.2 28 oktober 

2021 

SZW Stap 22 laatste alinea over nettoloon bij bijstand 

toegevoegd. 
Stap 23 laatste alinea herschreven om te verduidelijken. 
Stap 25 onduidelijke zin (De exacte tekst de uiteindelijke 

tekst zal vastgesteld...) aangepast. 

3.0.3 30 november 

2021 

SZW Stap 20 uitzonderingen benoemd en laatste alinea 
aangescherpt. 

Stap 25 communicatie naar de derde helder benoemd bij 
de uitkering als beslagobject. 

 

Reviewversies 

Rol Naam Versie Datum Opmerkingen 

CAB en KMO  2.9 24-9-2021 Ter vaststelling voor R22-01 

KMO  3.0 6-10-2021 Foutieve verspreide versie waarin 

goedkeuring voorbarig stond vermeld. 

 

Distributie lijst 

Datum Distributie 

28-10-2021 CAB en KMO 

30-11-2021 CAB en KMO 
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Uitgangspunten 
 

• Uitgangspunt vormen de huidige wet, het besluit, zoals dit is komen te luiden na vaststelling 

van het wijzigingsbesluit en de regeling BVV. 

• Uitgangspunt voor de gegevensverstrekking vanuit polis vormt het standaard bericht. Dit 

bericht voorziet in alle gedane aangiften die betrekking hebben op (lees: waarvan het 

aangiftetijdvak geheel of gedeeltelijk valt binnen) de periode 4 maanden teruggerekend 

vanaf de eerste van de maand van bevraging.  

• Uitgangspunt is tevens dat de ontvanger deze gegevens vervolgens verder filtert zodat 

aangiften waarvan het aangiftetijdvak buiten de berekening worden gehouden, waarvan:  

▪ De begindatum eerder ligt dan 4 maanden teruggerekend vanaf de eerste 

van de maand van bevraging; en 

▪ De einddatum later ligt dan 1 maand voorafgaand aan de dag van bevraging.  

 

P.s. laatstgenoemde bewerking heeft onder meer tot gevolg dat halfjaar- en jaaraangiften buiten de 

berekening zullen vallen. De beslagleggende partij krijgt dan wel een mededeling dat er sprake is van 

een IKV en gegevens ter identificatie van de inkomensverstrekker, maar verder geen gegevens op 

basis waarvan deze kan worden betrokken in de berekening van de beslagvrije voet.  

 

• Uitgangspunt is dat vanuit BRP de volgende gegevens via een ad hoc adresvraag worden 

geleverd 

01 PERSOON  
01.01.10 A-nummer persoon  

01.01.20 Burgerservicenummer persoon 
01.03.10 Geboortedatum persoon 
 

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP  
05.01.10 A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner  
05.01.20 Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner 

05.06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap 
05.07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap 

 
08 VERBLIJFPLAATS   
08.10.10 Functie adres   

08.11.10 Straatnaam  
08.11.20 Huisnummer  

0 8.11.30 Huisletter  
08.11.40 Huisnummertoevoeging  
08.11.50 Aanduiding bij huisnummer  

08.11.60 Postcode  
08.11.70 Woonplaatsnaam 
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09 KIND  
09.01.10 A-nummer kind  

09.01.20 Burgerservicenummer kind 

 

• Uitgangspunt is dat vanuit de polis administratie de volgende gegevens worden geleverd 

 

o code soort inkomsten verhouding/inkomenscode; 

o loon LB/PH; 
o vakantiebijslag; 

o opgebouwd recht vakantiebijslag; 
o arbeidsvoorwaardenbedrag (AVWB); 
o opgebouwd recht arbeidsvoorwaardenbedrag; 

o loonheffingennummer; 
o ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen; 
o ingehouden bijdrage Zvw; 

o waarde privégebruik auto; 
o datum aanvang tijdvak; en 

o datum einde tijdvak.  
 

Naast bovenstaande data elementen bevat de polis uitvraag ook de datum aanvang 

inkomstenverhouding en datum einde inkomstenverhouding. Deze data elementen worden 
gebruikt om IKV’s te kunnen identificeren, die wel een begindatum kennen, maar geen 

einddatum hebben, waarna via het loonheffingsnummer in de WGA het adres en de 
vestigingsplaats van de actuele werkgever kunnen worden achterhaald.  

 

• Uitgangspunt is dat UWV vanuit de voor haar beschikbare Werkgeversadministratie de NAW 

gegevens van de actuele werkgevers van de schuldenaar levert. 

 

• Als binnen deze stappen gesproken wordt over netto inkomen, wordt hiermee het inkomen 

aangeduid dat de schuldenaar of zijn eventuele partner ontvangt uit periodieke inkomsten 

genoemd in artikel 475c, eerste lid, onder a tot en met i, Rv. Dat laatste houdt in dat het 

periodieke voorschot op toeslagen niet tot het netto inkomen wordt gerekend.1   

  

 
1 De basis van het belastbaar inkomen wordt gevormd door het loon lb/ph. De hoogte van de periodieke voorschotten op toeslagen spelen 
daarom ook bij de vaststelling van de hoogte van het belastbaar inkomen geen rol.  
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Stap 1: Leefsituatie 
 

Wettelijke grondslag: artikel 475ga, tweede lid, Rv 

 

Vooraf: in deze stap wordt uitvoering gegeven aan artikel 475ga, tweede lid, eerste volzin. 

 

Uitgangspunt is dat de schuldenaar aangemerkt wordt als alleenstaande, tenzij uit de registratie 

binnen de BRP blijkt dat hij gehuwd is/sprake is van een geregistreerd partnerschap en zijn 

echtgenoot/geregistreerd partner woonachtig is op zijn adres. In deze laatste situatie wordt hij voor 

de verdere berekening als gehuwd aangemerkt.    

Daarnaast kan de schuldenaar op basis van BRP informatie als gehuwd worden aangemerkt indien 

hij weliswaar niet geregistreerd staat als gehuwd/geregistreerd partner, maar er wel op het moment 

van beslag andere personen op zijn adres ingeschreven staan en: 

• De schuldenaar met een van deze personen als gehuwd/geregistreerd partner 

geregistreerd heeft gestaan; of 

• Uit de relatie van de schuldenaar met een van de inwonenden een kind is geboren 

of erkenning van een gezamenlijk kind heeft plaatsgevonden.  

P.s. In de wet is aangesloten bij het gehuwden begrip zoals dit in de Participatiewet is vormgegeven. 

Iemand kan in die zin ook als gehuwd worden aangemerkt indien sprake is van een gezamenlijke 

huishouding. In gelijke zin kan hij toch worden aangemerkt als alleenstaand, indien hij gehuwd is, 

maar duurzaam gescheiden woont van zijn partner. Om vast te stellen of bij samenwonende 

personen die niet gehuwd zijn (lees ook: waarbij geen sprake is van een geregistreerd partnerschap) 

sprake is van een gezamenlijke huishouding is meer informatie nodig dan BRP informatie. Beschikt 

de beslagleggende partij over deze informatie dan is hij op basis van artikel 475ga, tweede lid, 

tweede volzin bevoegd om in afwijking van de hoofdregel (iemand wordt aangemerkt als 

alleenstaande, tenzij) de schuldenaar als gehuwd aan te merken.  
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Stap 2: In inrichting verblijvenden 
 

Wettelijke grondslag: artikel 475e Rv 

Indien betrokkene kan worden aangemerkt als voor verzorging dan wel verpleging in een inrichting 

verblijvend, geldt voor hem een afwijkende berekening van de beslagvrije voet. Onder een inrichting 

wordt daarbij in lijn met artikel 1, onder f, Pw verstaan: 

1. een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden richt op het 

bieden van verpleging of verzorging aan aldaar verblijvende hulpbehoevenden; 

2. een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden richt op het 

bieden van slaapgelegenheid, waarbij de mogelijkheid van hulpverlening of begeleiding 

gedurende meer dan de helft van ieder etmaal aanwezig is;  

Bij verblijf in een inrichting bedraagt de beslagvrije voet de prijs die iemand is verschuldigd voor 

verzorging dan wel verpleging, verhoogd met: 

a. twee derde van de bijstandsnorm, genoemd in artikel 23, eerste lid, van de Participatiewet, 

daarbij wordt een gehuwde wiens partner niet in dezelfde inrichting verblijft aangemerkt als 

alleenstaande; 

b. het bedrag, genoemd in artikel 23, tweede lid, van de Participatiewet. 

Hiermee is voor deze situatie de basis beslagvrije voet bepaald. Op deze beslagvrije voet kunnen nog 

verlagingen worden toegepast i.v.m. het inkomen van de partner (tot max. 50%, indien eveneens in 

de inrichting verblijvend) en eventuele onbeslagen neveninkomsten van de schuldenaar. Hiervoor 

wordt in beginsel polis bevraagd. De 95%-regel (stap 20) blijft bij de bepaling van de beslagvrije voet 

voor in inrichting verblijvenden buiten toepassing.  
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Stap 3: Bepalen selectie periode en 

voorkeursselectieperiode 
 

Wettelijke grondslag: artikel 475d, eerste lid, Rv i.c.m. artikel 3, eerste lid, Besluit beslagvrije voet 

 

De selectie periode is de in de wet genoemde periode van 4 maanden teruggerekend vanaf de 1ste 

van de maand van de bevraging waarbij de eerste dag van de oudste maand meetelt. In onderstaand 

voorbeeld: 1 januari tot en met 30 april. 

 

 

 

 

 

Vanuit de polis administratie worden de aangiftetijdvakken geleverd die binnen deze vier maanden 

periode vallen.  

 

                   

 

 

 

 

 

 
 
 
Om te komen tot de voorkeursselectie periode zijn een tweetal bewerkingen nodig: 
 

a. enkel aangiftetijdvakken waarvan de aangiftetermijn is verstreken worden meegenomen in 

de voorkeursselectieperiode.  

 

Omdat de aangiftetermijn altijd een maand na einde van het aangiftetijdvak verstrijkt, houdt 

dit feitelijk in dat van de door de polis administratie geleverde aangiftetijdvakken, enkel de 

Januari   Februari     Maart         April     1 mei 20.. 22 mei 20.. 

Bevragingsdatum 

Januari    Februari   Maart            April            Mei                     Juni   22 juni 20.. 

1-1           1-2             1-3               1-4                1-5               1-6 

(tussen blauwe lijnen: selectieperiode. Vanaf 1-2 t/m 31-5) 

(tussen rode lijnen: voorkeurselectieperiode. Vanaf 1-2 t/m 21-5) 

 

Bevragingsdatum 

In dit voorbeeld, waarbij sprake is 

van een aangiftetijdvak van 4 

weken, levert UWV dus de blauwe 

aangiftetijdvakken, omdat hun begin 

dan wel einddatum binnen de 4 

maanden gerekend vanaf de 1ste 

van de maand van bevraging vallen.    

Voor de voorkeursselectie periode 

(zie hieronder) worden de 

aangiftetijdvakken meegenomen, 

wier einddatum in dit voorbeeld 

voor of op 21 mei ligt en wier 

begindatum op of na 1 februari ligt. 

21 mei 
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aangiftetijdvakken, waarvan de einddatum in relatie tot de bevragingsdatum meer dan een 

maand (dus minimaal 1 maand en 1 dag) terug ligt, geselecteerd mogen te worden. 

 

b. Enkel aangiftetijdvakken die een startdatum hebben groter of gelijk aan de 1ste dag van de 

genoemde 4 maanden periode worden meegenomen in de voorkeursselectieperiode.      

 

 

 

Indien sprake is van meerdere inkomstenverhoudingen (IKV’s) ziet dit als volgt uit.  

 

 

 

 

Januari     Februari       Maart         April     1 mei 20.. 22 mei 20.. 

Januari     Februari       Maart         April     1 mei 20.. 22 mei 20.. 

21 april 20.. 

21 april 20.. 
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Stap 4: geschoond loon lb/ph 
 

Wettelijke grondslag: artikel 2, tweede lid, Besluit beslagvrije voet 

 

Indien binnen de voorkeursselectieperiode sprake is van een incidentele uitbetaling van 

vakantiebijslag of een incidentele uitbetaling van AVWB, dient deze uitbetaling in mindering te 

worden gebracht op het bedrag dat voor die betreffende periode als loon lb/ph is opgenomen.  

 

Van een incidentele betaling bij een IKV is sprake indien de desbetreffende uitbetaling 

(vakantiebijslag of AVWB) niet in alle in de voorkeursselectieperiode opgenomen ATV’s plaatsvindt.  

 

In alle andere gevallen is het geschoond loon lb/ph gelijk aan het loon lb/ph en heeft deze stap 

verder geen gevolgen.  
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Stap 5: Bepaling duur aangiftetijdvak 
 

Wettelijke grondslag: artikel 2, derde lid, Besluit beslagvrije voet 

 

Voor de IKV’s waarvan een uitbetaling loon lb/ph binnen de selectie periode heeft plaatsgevonden, 

dient de duur van het aangiftetijdvak te worden vastgesteld. Bepalend hierbij zijn de in polis 

administratie opgenomen begin- en einddatum van het aangiftetijdvak.  

 

Een 4 weken tijdvak onderscheidt zich van een maandtijdvak doordat een maandtijdvak altijd op de 

1ste van de maand begint en altijd een einddatum kent op de laatste dag van de maand. Is sprake van 

deze combinatie bij alle aangiftetijdvakken binnen de voorkeursselectieperiode dan betreft het dus 

zonder meer een maandtermijn.  

 

Voor de automatische afleiding wordt van aangiftetijdvakken van 4 weken of 1 maand uitgegaan. 

N.b. een tijdvak van 4-weken hoeft niet altijd 28 dagen te zijn. Er zijn dan 13 periodes, waarvan het 

kan voorkomen dat periode 1 en periode 13 een ander aantal dagen heeft.  
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Stap 6: Bepalen indicatieperiode 
 

De indicatieperiode is de periode die in acht wordt genomen om het gemiddeld belastbaar inkomen 

van de schuldenaar en zijn eventuele partner te bepalen. De indicatieperiode wordt per 

inkomstenverhouding bepaald. Deze is gelijk aan de periode vanaf de begindatum van het eerste 

beschikbare aangiftetijdvak binnen de voorkeursselectieperiode, tot en met de einddatum van het 

laatste beschikbare aangiftetijdvak binnen de voorkeursselectieperiode. De indicatieperiode wordt 

via de modelmededeling aan de schuldenaar bekend gemaakt. 

 

Zogenoemde nul-aangiften of lege/ontbrekende aangiften die als aangiftetijdvak binnen de 

voorkeursselectie vallen, maken deel uit van de indicatieperiode en worden betrokken in de 

berekening van het gemiddelde belastbaar inkomen binnen de indicatieperiode. 

 

Let op, bij 4-weken periodes: Voor de exacte bepaling van de begin en einddatum van de periodes 

wordt het algoritme van de belastingdienst/UWV gevolgd. 

 

1. De begindatum van de Indicatieperiode is de oudste begindatum van een 4-weken periode die 

gelijk is aan of later valt dan de begindatum van de Voorkeursselectieperiode. 
2. De einddatum van de Indicatieperiode is de jongste einddatum van een 4-weken periode die 

gelijk is aan of eerder valt dan de einddatum van de Voorkeursselectieperiode. 
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Stap 7: Bepalen gemiddeld Loon LB/PH per 

IKV 
 

Wettelijke grondslag: artikel 3 Besluit beslagvrije voet 

 

Voor alle beschikbare inkomstenverhoudingen binnen de voorkeursselectieperiode, van de 

schuldenaar en van diens eventuele partner, moet worden bepaald wat het gemiddeld loon lb/ph 

per tijdvak is. Dit gemiddelde loon lb/ph vormt vervolgens de basis voor de berekening van het 

gemiddeld belastbaar inkomen per IKV (stap 8). 

 

Om het gemiddeld loon lb/ph van een IKV te berekenen wordt uitgegaan van: 

 

(1) Het totale geschoonde loon lb/ph van de beschikbare aangiftetijdvakken binnen de 

voorkeursselectie per IKV; 

(2) Het maximaal mogelijke aantal aangiftetijdvakken die compleet binnen de 

voorkeursselectieperiode vallen. 

Het gemiddelde loon lb/ph van een IKV is gelijk aan (1) gedeeld door (2). 
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Stap 7a: Bepalen gemiddelde van eventuele 

reservering vakantiebijslag en AVWB (enkel 

indien sprake is van reservering) 
 

Voor alle beschikbare inkomstenverhoudingen binnen de voorkeursselectieperiode, van de 

schuldenaar en van diens eventuele partner, moet per IKV worden bepaald wat de gemiddelde 

reservering vakantiebijslag en AVWB per tijdvak bedraagt. Deze gemiddelde reservering wordt 

vervolgens gebruikt om het gemiddeld belastbaar inkomen per IKV te berekenen (Stap 8).  

 

Om de gemiddelde reservering vakantiebijslag en AVWB te berekenen wordt uitgegaan van: 

(1) De totale reservering aan resp. vakantiebijslag en AVWB van de beschikbare aangiftetijdvakken 

binnen de voorkeursselectie per IKV; 

(2) Het maximaal mogelijke aantal aangiftetijdvakken die compleet binnen de 

voorkeursselectieperiode vallen. 

 

De gemiddelde reservering vakantiebijslag en de gemiddelde reservering AVWB van een IKV is gelijk 

aan (1) gedeeld door (2). 
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Stap 8: Bepalen gemiddeld belastbaar 

jaarinkomen per IKV 
 

Wettelijke grondslag: artikel 475da, tweede lid, Rv en artikel 3 Besluit beslagvrije voet 

 

Om het gemiddeld belastbaar inkomen per IKV te bepalen moet bij het gemiddeld loon lb/ph voor 

deze IKV (stap 7) de gemiddelde reservering uit vakantiebijslag of AVWB (stap 7a) worden opgeteld, 

tenzij sprake is van een structurele uitbetaling van vakantiebijslag of AVWB. In dat geval moet enkel 

de gemiddelde reservering van het onderdeel (vakantiebijslag of AVWB) dat niet structureel wordt 

uitbetaald bij het gemiddeld loon lb/ph worden opgeteld.  

Van een structurele uitbetaling bij een IKV is sprake indien de desbetreffende uitbetaling 

(vakantiebijslag of AVWB) in alle in de voorkeursselectieperiode opgenomen ATV’s plaatsvindt.  

Om uiteindelijk tot een gemiddeld belastbaar jaarinkomen te komen, dient het gemiddeld 

belastbaar inkomen per IKV (stap 8) te worden vermenigvuldigd met een factor. De hoogte van de 

factor is afhankelijk van de duur van het aangiftetijdvak zoals deze in stap 5 is vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om het totale gemiddelde belastbaar jaarinkomen te bepalen, wordt het gemiddelde belastbare 

jaarinkomen van de verschillende IKV’s bij elkaar opgeteld.  

  

Aantal aangiftetijd-

vakken 

 

1 

Duur 

aangiftetijdvakken 

 

1 maand 

 

 

12 

 

4 weken 

 

 

13 
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Stap 9: Gehuwd/geregistreerd partnerschap 
 

Wettelijke grondslag: artikel 475da, tweede lid, Rv 

 

Indien betrokkene op basis van stap 1 is aan te merken als gehuwd/geregistreerd partner dienen 

stap 3 tot en met 8 op gelijke wijze te worden doorlopen voor de gegevens van de partner om zo te 

komen tot een belastbaar jaarinkomen voor betrokkene’s partner.  

 

Voor de factor C binnen de formule (zie ook stap 11 voor de berekening) dient het gemiddelde 

belastbare jaarinkomen van betrokkene en het gemiddelde belastbare jaarinkomen van zijn partner 

bij elkaar te worden opgeteld.   
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Stap 10: Is sprake van ten laste komende 

kinderen 
 

Wettelijke grondslag: artikel 475da, eerste lid, Rv 

 

Om vanuit het berekende belastbare inkomen te komen tot een beslagvrije voet op basis van artikel 

475da Rv dient te worden vastgesteld of sprake is van een alleenstaande, dan wel gehuwde met of 

zonder ten laste komende kinderen. Een en ander wordt vastgesteld op basis van de met betrekking 

tot de schuldenaar opgenomen kindgegevens in het BRP.  

 

Is sprake van uit een huwelijk van de schuldenaar voortgekomen kind(eren), dan wel door hem 

erkend(e) kind(eren) die op de 1ste van de maand van bevraging jonger is dan 18 jaar en die op 

hetzelfde adres als de schuldenaar staat ingeschreven, dan mag ervan worden uitgegaan dat sprake 

is van ten laste komende kinderen. 

 

P.s. de wet spreekt over ten laste komende kinderen in de zin van de Participatiewet. Op basis van 

artikel 4 Pw gaat het dan om het kind (eigen kind of stiefkind/pleegkind) jonger dan 18 jaar voor wie 

de schuldenaar kinderbijslag ontvangt, zal ontvangen of zou ontvangen indien artikel 7, tweede lid, 

van die wet niet van toepassing zou zijn. Vanuit BRP is enkel achterhaalbaar of sprake is van een 

eigen kind < 18 jaar. In de overige situaties is het aan de schuldenaar om aan te tonen dat hij 

kinderbijslag ontvangt of zal dan wel zou ontvangen in bovengenoemde zin.  
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Stap 11: Berekening beslagvrije voet 
 

(Uitkomst na het doorlopen van de stappen tot en met stap 11 is de Formule BVV) 

 

Wettelijke grondslag: artikel 475da, eerste en tweede lid, Rv 

 

Op basis van de vanuit stap 1 en stap 10 vastgestelde leefsituatie dient in combinatie met het uit 

stap 8 dan wel 9 voortvloeiende belastbaar jaarinkomen (factor C in de formule) de beslagvrije voet 

te worden berekend.  

voor een alleenstaande dient daarbij de volgende formule te worden gehanteerd:  

(95% x A) + (((C – D) / 12) x E) + ((F x C2 + G x C) – J); 

voor een alleenstaande ouder dient daarbij de volgende formule te worden gehanteerd:  

(95% x A) + (((C – D) / 12) x E) + ((H x C2 + I x C) – J) + (((C – D)/ 12) x K); 

voor gehuwden zonder kinderen:  

(95% x B) + (((C – D) / 12) x E) + ((H x C2 + I x C) – J); 

voor gehuwden met een of meer kinderen:  

(95% x B) + (((C – D) / 12) x E) + ((H x C2 + I x C) – J) + (((C – (D + L)) / 12) x K). 

De uitkomst van het onderdeel (C – D) / 12) x E) in bovenstaande formule bedraagt: 

a. voor alleenstaanden - ten hoogste een bedrag gelijk aan de standaardpremie, bedoeld in 

artikel 2, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag herleid naar een maandbedrag onder 

aftrek van het bij een alleenstaande horende bedrag genoemd in artikel 23, tweede lid, van 

de Participatiewet; 

b. voor gehuwden – ten hoogste een bedrag gelijk aan tweemaal de standaardpremie, bedoeld 

in artikel 2, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag herleid naar een maandbedrag onder 

aftrek van het bij gehuwden horende bedrag genoemde in artikel 23, tweede lid, van de 

Participatiewet. 

De uitkomst van het onderdeel ((F x C2 + G x C) – J) bij alleenstaanden en ((H x C2 + I x C) – J) bij 

alleenstaande ouders en gehuwden is nooit lager dan 0.  

De uitkomst van de formule bedraagt maximaal (betreft halfjaarlijks door SZW vastgestelde 

bedragen – hier opgenomen bedragen zien op 2020): 

voor een alleenstaande: € 1.625,13 

voor een alleenstaande ouder: € 1.741,19 

voor gehuwden zonder kinderen: € 2.148,57 

voor gehuwden met een of meer kinderen: € 2.264,63. 

 

In de berekening opgenomen specificaties: 

A voor de norm, genoemd in artikel 21, onderdeel a, van de Participatiewet; 

B voor de norm, genoemd in artikel 21, onderdeel b, van de Participatiewet; 

C voor het tot een jaarinkomen herleide belastbaar inkomen van de schuldenaar, en, indien van 

toepassing, zijn echtgenoot; 
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D voor het drempelbedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de 

zorgtoeslag, dan wel C, indien C lager is dan dit drempelbedrag; 

E voor het percentage van het toetsingsinkomen waarmee het drempelinkomen wordt 

vermeerderd, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet op de zorgtoeslag; 

F voor de factor a voor een eenpersoonshuishouden, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet 

op de huurtoeslag; 

G voor de factor b voor een eenpersoonshuishouden, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet 

op de huurtoeslag; 

H voor de factor a voor een meerpersoonshuishouden, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet 

op de huurtoeslag; 

I voor de factor b voor een meerpersoonshuishouden, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet 

op de huurtoeslag; 

J voor de normhuur, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag; 

K voor het percentage, bedoeld in artikel 2, zevende lid, van de Wet op het kindgebonden budget. 

L voor het bedrag, waarmee het drempelinkomen van de ouder en zijn partner op basis van artikel 2, 

achtste lid, van de Wet op het kindgebonden budget wordt verhoogd. 
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Stap 12: Ophogingen in verband met 

woonsituatie schuldenaar (enkel nadat 

schuldenaar hierover informatie heeft 

verstrekt) 
 

(Uitkomst van het doorlopen van de stappen tot en met stap 12 is de Woonlasten BVV) 

 

Wettelijke grondslag: artikel 475da, vijfde – zevende lid, Rv i.c.m. artikel 5 Besluit beslagvrije voet  

 

Onderstaande betreft een tweetal mogelijke ophogingen naar aanleiding van door de schuldenaar 

ingebrachte informatie met betrekking tot zijn woonsituatie. N.b. er kan alleen sprake zijn van een 

verhoging, en nooit van een verlaging. 

a. Ophoging in verband met woonkosten > € 810,85 (110% van het bedrag genoemd in artikel 

13, eerste lid, onderdeel a van de Wet op de Huurtoeslag). 

 

Voorwaarde is dat betrokkene’s beslagvrije voet (excl. de hier bedoelde ophoging) gelijk is 

aan het maximum bedrag zoals opgenomen in artikel 475da, eerste lid, Rv en dat hij 

woonkosten heeft boven het genoemde bedrag.  

 

De beslagvrije voet wordt opgehoogd met een bedrag gelijk aan de woonkosten van 

betrokkene -/- € 810,85.  

 

De duur van de ophoging is gemaximeerd tot 6 maanden, maar kan een keer met 6 

maanden worden verlengd, indien binnen de laatste 6 maanden termijn de vordering 

waarvoor het beslag is gelegd volledig kan worden voldaan.  

 

b. Ophoging in verband met aan een eigendomswoning verbonden woonkosten.  

Voorwaarde is dat het belastbaar inkomen van betrokkene en – indien hij in de zin van de 

wet is aan te merken als gehuwd – zijn echtgenoot lager is dan het in artikel 14, eerste lid, 

van de Wet op de Huurtoeslag opgenomen norminkomen.    

 Alleenstaande:  € 23.225 (norm 2020)  

 Alleenstaande ouder/Gehuwd: € 31.550 (norm 2020)  

 De beslagvrije voet wordt opgehoogd met een bedrag, waarbij: 
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a. de woonkosten met een hoogte tot € € 432,51 (de normhuur genoemd in artikel 18, 

derde lid, van de Wet op de huurtoeslag norm 2020) voor 100% (het percentage 

genoemd in artikel 21, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag) in 

aanmerking worden genomen. 

b. de woonkosten met een hoogte vanaf € 432,51 tot € 619,01 (de in artikel 20, tweede 

lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag genoemde aftoppingsgrens norm 2020) 

voor 65% (het percentage, bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel c, van de Wet 

op de Huurtoeslag) in aanmerking worden genomen.  

c. de woonkosten met een hoogte vanaf € 619,01 tot € 737,14 (het bedrag genoemd in 

artikel 13, eerste lid, onderdeel a van de Wet op de Huurtoeslag norm 2020) voor 40% 

(het percentage, bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de 

Huurtoeslag) in aanmerking worden genomen.  

 

Op de in aanmerking te nemen woonkosten wordt vervolgens de voor de schuldenaar (gezien zijn 

belastbaar jaarinkomen) geldende normhuur met een minimum van € 215,71, in mindering 

gebracht. Is de normhuur hoger of gelijk aan het in aanmerking te nemen bedrag dan bedraagt de 

ophoging € 0,00. Voor de berekening van de normhuur kan gebruik worden gemaakt van het 

onderdeel (F x C2 + G x C) bij alleenstaanden zonder kinderen of (H x C2 + I x C) bij alleenstaande ouders en 
gehuwden binnen de formule van stap 11.    

 

Voorbeeld  

Stel sprake is van een alleenstaande met een eigendomswoning met woonkosten ad. € 582,00, zijn 

belastbaar inkomen bedraagt € 21.400.  

De in aanmerking te nemen woonkosten bedragen in dit voorbeeld: 

100% van de woonkosten tot € 432,51  = € 432,51 

65% van de woonkosten tussen € 432,51 en € 582,00 = €   97,17 (€ 149,49*0,65) 

        ---------- + 

        € 529,67 

Hierop dient de voor betrokkene geldende normhuur in mindering te worden gebracht. Deze 

bedraagt: 

= € 342,05 

 ----------- - 

Maandelijkse ophoging        € 187,62 

 

  

(0,000000637464*21.4002 +    0,002341779776*21.400) 
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Stap 13: Geen woonadres op basis van BRP 

binnen Nederland 
 

Wettelijke grondslag: artikel 475e Rv 

 

Betrokkene beschikt – op basis van de Basisregistratie Personen - niet over een woonadres binnen 

Nederland. 

 

De beslagvrije voet bedraagt ten hoogste 47,5% van de norm, genoemd in artikel 21, onderdeel b, 

van de Participatiewet, tenzij betrokkene alsnog inzicht geeft in zijn leefsituatie en – zo hij in het 

buitenland verblijft – overige bronnen van inkomsten. 
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Stap 14: Woonlandfactor 
 

(Uitkomst van het doorlopen van de stappen tot en met stap 14 vormt de Basis BVV) 

 

Wettelijke grondslag: artikel 475c, vierde lid, Rv 

 
Indien de schuldenaar een vaste woon- of verblijfplaats buiten Nederland heeft wordt de op basis 

van de voorgaande stappen berekende beslagvrije voet vermenigvuldigd met de voor zijn woonland 
geldende factor, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de Regeling beslagvrije voet.  
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Stap 15: Berekening netto inkomen inclusief 

vakantiebijslag 

Wettelijke grondslag: artikel 5 Besluit beslagvrije voet 

Voor een goede uitvoering van de vervolgstappen is het noodzakelijk om het inkomen/de inkomens 

binnen de voorkeursselectieperiode van de schuldenaar en diens eventuele partner naar netto 

(inclusief eventueel gereserveerde vakantiebijslag) om te rekenen. Elk in de 

voorkeursselectieperiode opgenomen inkomen moet afzonderlijk tot netto inkomen en voor zover 

sprake is van reservering van vakantiebijslag, inclusief vakantiebijslag, worden omgerekend en als 

het aangiftetijdvak van het desbetreffende inkomen niet gelijk is aan een maand, naar een 

maandinkomen worden herleid. Voor de wijze van berekening moet onderscheid worden gemaakt 

tussen de situatie waarin geen, incidentele of structurele uitbetalingen van AVWB of VB in de 

voorkeursselectieperiode plaatsvinden.  

 

Schematisch ziet dit er voor de berekening van het netto maandinkomen per ATV als volgt uit:  

 Geen uitbetaling VB in 

voorkeursselectieperiode 

Incidentele 

uitbetaling VB  

Structurele 

uitbetaling VB 

Geen uitbetaling 

AVWB in 

voorkeursselectie 

periode 

 

Stap a, onder a 

 

 

Stap a, onder b 

 

Stap a, onder c 

Incidentele uitbetaling 

AVWB 

 

Stap a, onder b 

 

 

Stap a, onder b 

 

Stap a, onder b 

Structurele uitbetaling 

AVWB 

 

 

Stap a, onder c 

 

Stap a, onder b 

 

Stap a, onder c 

 

 

Stap A: Berekening netto maandinkomen per ATV 

Om tot een netto maandinkomen te komen moeten drie situaties worden onderscheiden: 

a. De situatie waarbij geen uitbetalingen van VB en AVWB hebben plaatsgevonden 

(berekeningen waarbij de huidige stap 4 kon worden overgeslagen) 

 

Het netto inkomen is in deze gelijk aan: 
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Loon LB/PH -/- ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen -

/- ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 

 

b. De situatie waarbij sprake is van een incidentele uitbetaling van VB of AVWB in een van de 

ATV binnen voorkeursselectieperiode 

Voor de ATV waarbinnen geen uitbetaling heeft plaatsgevonden geldt: 

 

Loon LB/PH -/- ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen -

/- ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 

 

Voor de ATV waarbinnen een uitbetaling heeft plaatsgevonden geldt: 

 

Het van de incidentele betaling geschoonde Loon LB/PH voor de ATV 

waarin de uitbetaling heeft plaatsgevonden -/-  

 

(de som van de ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen 

in de ATV waarin geen uitbetaling heeft plaatsgevonden gedeeld door de 

som van het Loon LB/PH in deze ATV) vermenigvuldigd met het van de 

incidentele betaling geschoonde Loon LB/PH voor de ATV waarin de 

uitbetaling heeft plaatsgevonden) -/-  

 

ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw  

 

Als binnen alle beschikbare ATV binnen de voorkeursselectieperiode sprake is van 

incidentele uitbetalingen, geldt: 

 

Loon LB/PH -/- ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen -

/- ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 

 

c. De situatie waarbij sprake is van structurele uitbetaling van VB of AVWB in de ATV binnen de 

voorkeursselectieperiode 

Het netto inkomen is in deze gelijk aan: 

Loon LB/PH -/- ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen -

/- ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 
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Stap B: Berekening netto inkomen inclusief vakantiebijslag per ATV  

 

Deze stap speelt enkel en alleen indien sprake is van reservering van vakantiebijslag. In alle andere 

gevallen (geen reserveringen of enkel reservering AVWB) kan deze stap worden overgeslagen.  

Ook hier zijn de eerder onderscheiden situaties van belang. Schematisch ziet dit er als volgt uit:  

 Geen uitbetaling VB in 

voorkeursselectieperiode 

Incidentele 

uitbetaling VB  

Structurele 

uitbetaling VB 

Geen uitbetaling 

AVWB in 

voorkeursselectie 

periode 

 

Stap b, onder a/b 

 

 

Stap b, onder a/b 

 

Stap b, onder c 

Incidentele uitbetaling 

AVWB 

 

Stap b, onder a/b 

 

 

Stap b, onder a/b 

 

Stap b, onder c 

Structurele uitbetaling 

AVWB 

 

 

Stap b, onder a/b 

 

Stap b, onder a/b 

 

Stap b, onder c 

 

Voortbouwend op de hierboven onderscheiden situaties: 

Situatie a/b: 

 

Indien sprake is van een reservering vakantiebijslag wordt het netto loon exclusief vakantiebijslag  

per ATV als volgt omgerekend naar netto loon inclusief vakantiebijslag.  

 

Netto inkomen per maand is 
De aanspraak op vakantiebijslag 

bedraagt 
Hoger of gelijk  en lager 

€ 0,00 € 547,76 8,00% x inkomen  
 

€ 547,76 € 591,56 5,21% x inkomen 
  

€ 591,56 € 732,34 8,00% x inkomen – €  16,51 

€ 732,34 € 1.436,70 8,00% x inkomen + € 0,91 

€ 1.436,70     4,93% x inkomen + € 0,56 

 

Situatie c: 

 

Indien sprake is van structurele uitbetaling VB – geen verdere actie vereist 
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Indien enkel sprake is van structurele uitbetaling AVWB en vakantiebijslag wordt gereserveerd geldt 

hetgeen beschreven is onder situatie a/b. Het netto loon exclusief vakantiebijslag wordt dan als 

volgt per ATV omgerekend naar netto loon inclusief vakantiebijslag.  

 

 

Netto inkomen per maand is 
De aanspraak op vakantiebijslag 

bedraagt 
Hoger of gelijk  en lager 

€ 0,00 € 547,76 8,00% x inkomen  
 

€ 547,76 € 591,56 5,21% x inkomen 
  

€ 591,56 € 732,34 8,00% x inkomen – €  16,51 

€ 732,34 € 1.436,70 8,00% x inkomen + € 0,91 

€ 1.436,70     4,93% x inkomen + € 0,56 

 

Stap C: Gemiddeld netto maandinkomen inclusief vakantiebijslag 

 
Het gemiddelde netto maandinkomen inclusief vakantiebijslag per IKV wordt berekend op dezelfde 
wijze als het ‘gemiddeld belastbaar inkomen per IKV’ in stap7. De netto inkomens van alle tijdvakken 

binnen de voorkeursselectieperiode worden bij elkaar geteld en gedeeld door de deelfactor 
‘maximaal mogelijke aantal tijdvakken‘ binnen de indicatieperiode.  

 
Voor zover ATV niet gelijk is aan een maand, wordt het inkomen tot een maand herleid. Bij 4 weken 
inkomen vindt deze herleiding plaats door het gemiddeld inkomen per ATV met 13/12 te 

vermenigvuldigen.  
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Stap 16: Bepalen beslagobject 
 

Wettelijke grondslag: artikel 475c Rv 

 

Het bepalen van het beslagobject is van belang voor de berekening van de toegepaste beslagvrije 

voet. Bij respectievelijk de overheidsvordering en bij beslag/verrekening van (periodieke) voorschot 

betalingen van toeslagen en verrekening van voorlopige teruggaaf inkomstenbelastingen kan deze 

stap achterwege worden gelaten. 

 

Een en ander laat onverlet dat voor beslag op (periodiek uitbetaalde) voorlopige teruggaven 

inkomstenbelasting wel de volgorde regeling zoals opgenomen in artikel 475c van toepassing is. 

Voor de voorlopige teruggaven IB geldt dat deze enkel als beslagobject in beeld komen als in polis 

geen inkomen is opgenomen. Deze teruggaven worden dan handmatig opgevoerd als inkomen. 

 

De volgorde regeling   

Voor periodiek inkomen geldt met betrekking tot de bepaling van het beslagobject de zogenaamde 

volgorde regeling. Hiervan zijn enkel de maandelijkse voorschotten op de huurtoeslag, de 

zorgtoeslag en het kindgebonden budget uitgezonderd.  

 

Met de code soort inkomstenverhouding/inkomenscode uit Polis administratie (zit in de 
gegevensset) kan met de applicatie achterhaald worden welke plek het inkomen inneemt in de 
volgorde regeling. (zie onderstaande tabel). Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat 

uitkeringen aan werkgevers niet als sociale zekerheidsuitkeringen in de Polis administratie zijn te 
onderscheiden. 
 

Is sprake van meerdere inkomens met eenzelfde code, dan dient het inkomen binnen deze 
codesoort met het hoogste gemiddeld netto inkomen (zoals bepaald in stap 15) als beslagobject te 

worden aangemerkt.  
 
Daarnaast verdient aandacht dat buitenlands inkomen, inkomen uit werkzaamheden als 

zelfstandige,  toeslagen, voorlopige teruggaven IB en inkomen uit alimentatie niet in de polis 
administratie zijn opgenomen.  
 

Buitenlands inkomen 
Zou de beslagleggende partij beslag willen leggen op het buitenlands inkomen dan geldt de huidige 

berekening niet, maar prevaleert de berekening van de BVV zoals die in het inkomen verstrekkende 
land geldt. De volgorde regeling speelt dan geen rol 
 

Inkomen uit zelfstandige werkzaamheden 
Werkzaamheden als zelfstandige worden niet aangemerkt als periodieke inkomsten waarbij bij 
beslag de beslagvrije voet in acht dient te worden genomen. Wel kan de schuldenaar een verzoek 

indienen bij de rechter om de regeling van de beslagvrije voet van overeenkomstige toepassing te 



 
  

 

<  

Stappen binnen de rekenregels / 24 januari 2022    29 / 39 

laten zijn op het dan al lopende beslag op inkomsten uit zelfstandige werkzaamheden (artikel 475f 
Rv). Dit beslag loopt dan buiten de volgorde regeling om.   

 
Alimentatie 

Voor alimentatie geldt tenslotte dat deze handmatig zal moeten worden ingebracht. Wat inhoudt 
dat het bruto bedrag zal moeten worden opgeboekt als belastbaar inkomen. Ook voor alimentatie 
geldt dat deze enkel als beslagobject in beeld komt als in polis geen inkomen is opgenomen.  
 

Inkomenssoorten volgorde regeling Polisinformatie: Code soort 
inkomstenverhouding / inkomenscode 

- Uitkering op basis van de Participatiewet  43 Uitkering in het kader van de Participatiewet 

(voorheen WWB)  

- Overige sociale zekerheidsuitkeringen 

(oftewel uitkeringen verstrekt vanuit het UWV 

of de SVB)  

22 Uitkering in het kader van de Algemene 
Ouderdomswet (AOW)  

24 Uitkering in het kader van de Algemene 
nabestaandenwet (ANW)  

31 Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) 
en vrijwillige verzekering Ziektewet  
32 Uitkering in het kader van de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en 
particuliere verzekering ziekte, invaliditeit en 
ongeval  

33 Uitkering in het kader van de Nieuwe 
Werkloosheidswet (nWW)  

34 Uitkering in het kader van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

(IOAW)  
35 Vervolguitkering in het kader van de Nieuwe 
Werkloosheidswet (nWW)  

36 Uitkering in het kader van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 

(Waz)  
37 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten (Wajong)  

38 Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van 
uitkeringen van Wajong met Waz, WAO/IVA of 
WGA  

39 Uitkering in het kader van de Regeling 
inkomensvoorziening volledig 

arbeidsongeschikten (IVA)  
40 Uitkering in het kader van de Regeling 
werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten 

(WGA)  
42 Uitkering in het kader van bijstandsbesluit 

Zelfstandigen (Bbz)  
45 Uitkering in het kader van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
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Inkomenssoorten volgorde regeling Polisinformatie: Code soort 
inkomstenverhouding / inkomenscode 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

(IOAZ)  
46 Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet  

50 Uitkeringen in het kader van overige sociale 
verzekeringswetten, hieronder vallen tevens: 
Ongevallenwet 1921, Land- en 

tuinbouwongevallenwet 1922 en 
Zeeongevallenwet 1919 (niet 22, 24, 31 tot en 
met 45 of 52).  

52 Uitkering in het kader van de Wet 
inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) 

- Uitkeringen of buitengewone pensioenen 

voor oorlogsgetroffenen  

23 Oorlogs- en verzetspensioenen  

 

- Periodieke bezoldigingen van een ambtenaar  11 Loon of salaris ambtenaren in de zin van de 
Ambtenarenwet 1929 

- Loon  13 Loon of salaris directeuren van een nv/bv, wel 
verzekerd voor de werknemersverzekeringen  
15 Loon of salaris niet onder te brengen onder 

11, 13 of 17  
17 Loon of salaris directeur-grootaandeelhouder 
van een nv/bv, niet verzekerd voor de 

werknemersverzekeringen  

- Pensioenen en lijfrentes 54 Opname levenslooptegoed door een 
werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is  

55 Uitkering in het kader van de Algemene 
Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)  

56 Ouderdomspensioen dat via de werkgever is 
opgebouwd  
57 Nabestaandenpensioen dat via de werkgever 

is opgebouwd  
58 Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de 
werkgever is opgebouwd  

59 Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van 
een individuele of collectieve 

arbeidsovereenkomst  
60 Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader 
van een individuele of collectieve 

arbeidsovereenkomst  
63 Overige, niet hiervoor aangegeven, 

pensioenen of samenloop van meerdere 
pensioenen/lijfrenten of een betaling op grond 
van een afspraak na einde dienstbetrekking 

 



 
  

 

<  

Stappen binnen de rekenregels / 24 januari 2022    31 / 39 

Stap 17: Berekenen netto inkomen met 

eventueel lopend beslag/verrekening op 

inkomen 
 

Informatie inzake lopende beslagen 

Indien sprake is van een reeds lopend beslag of verrekening op periodiek inkomen van de 

schuldenaar dan wel zijn eventuele partner zal het berekende netto inkomen met betrekking tot het 

beslagen periodieke inkomen bijgesteld moeten worden tot de bij het beslag/verrekening 

gehanteerde beslagvrije voet. 

 

Hierbij wordt een lopend beslag/verrekening op inkomen op het op basis van stap 16 

geïdentificeerde beslagobject niet meegenomen. 
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Stap 18: In mindering brengen 

partnerinkomen inclusief lopend 

beslag/verrekeningen op inkomen 
 

(Uitkomst van het doorlopen van de stappen tot en met stap 18 vormt de BVV Partnerinkomen) 

 

Wettelijke grondslag: 475db Rv 

 

Op de berekende beslagvrije voet dient het totale netto partnerinkomen met beslag/verrekeningen 

op inkomen uit stap 17 in mindering te worden gebracht. De vermindering betreft maximaal 50% van 

de basis Beslagvrije voet (zoals deze op basis van de stappen 11 t/m 14 is berekend).  
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Stap 19: Correctie ivm het voor privé 

doeleinden gebruiken van een door de 

werkgever beschikbaar gesteld 

vervoermiddel 
 

(Uitkomst van het doorlopen van de stappen tot en met stap 19 vormt de BVV auto) 

 

Wettelijke grondslag: artikel 475db, eerste lid, Rv 

 

Indien de schuldenaar gebruik maakt van een door een werkgever beschikbaar gesteld 

vervoermiddel en hij dit tevens voor privédoeleinden gebruikt (info vanuit derde) kan de beslagvrije 

voet – indien de schuldenaar het privégebruik niet beëindigt of later weer start na afloop van het 

kalenderjaar waarin het beslag is gestart – worden verlaagd met het bedrag aan loonbelasting dat de 

werkgever op het loon inhoudt in verband met het uit het privégebruik voortvloeiende voordeel. De 

hoogte van dit bedrag kan bij de werkgever/derde-beslagene worden opgevraagd.  

 

Vanuit de derde wordt aan de beslagleggende partij de werknemersbijdrage prive gebruik auto 

verstrekt. Op basis van het ‘startjaar’ van beslaglegging kan bepaald worden of de in deze stap 

beschreven correctie meegenomen moet worden.  

 

De opgegeven waarde komt overeen met het door de werkgever gehanteerde aangiftetijdvak. 

Indien de werkgever een aangiftetijdvak anders dan maand hanteert dient de opgegeven waarde 

naar een maandbedrag te worden omgerekend.  
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Stap 20: 95%-regel 
 

(Uitkomst van het doorlopen van de stappen tot en met stap 20 vormt de BVV 95%) 

 

Wettelijke grondslag: 475dc Rv 

 

De beslagvrije voet bedraagt maximaal 95% van het totale (gemiddelde) netto maandinkomen van 

de schuldenaar. Bedraagt de op basis van de voorgaande stappen berekende beslagvrije voet meer 

dan 95% van het (gemiddelde) netto maandinkomen dan wordt deze alsnog verlaagd tot 95% van 

het (gemiddelde) netto maandinkomen van de schuldenaar. Deze stap blijft achterwege indien: 

a. Op basis van stap 2 de BVV is berekend; 

b. Op basis van stap 17 het netto inkomen reeds is aangepast vanwege een lopend 

beslag/verrekening op inkomen;  

c. Op basis van stap 15, stap A scenario B bij minimaal 1 IKV voor alle beschikbare ATV binnen 

de voorkeursselectieperiode sprake is van incidentele uitbetalingen.2  

 

Bij de inkomstencodes 34 (IOAW), 42 (Bbz), 43 (Pw) en 45 (IOAZ) bedraagt de beslagvrije voet 

standaard 95% van het feitelijke netto inkomen. Indien een IKV met deze inkomstencode het 

beslagobject is, kan op vereenvoudigde wijze de beslagvrije voet worden gecommuniceerd. Zie 

verder stap 25.  

  

 
2 Dit laatste houdt verband met het feit dat indien de ophoging van het netto inkomen in verband met recht 
op vakantiegeld of AVWB in verband met uitbetalingen in de voorkeursselectieperiode niet is vast te stellen de 
95%-regel buiten toepassing dient te worden gelaten, omdat anders het risico op een te lage beslagvrije voet 
bestaat.  
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Stap 21: Hardheidsclausule 
 

(Uitkomst van het doorlopen van de stappen tot en met stap 21 vormt de BVV Hardheid)  

 

Wettelijke grondslag: Artikel 475fa Rv 

 

De rechter kan bepalen dat op basis van uitzonderlijke hardheid de beslagvrije voet dient te worden 

opgehoogd. De applicatie dient de mogelijkheid te bieden om de berekende beslagvrije voet met 

een door de rechter vastgesteld bedrag tijdelijk (dus met einddatum) op te hogen. 

 

Hieruit volgt zolang de einddatum niet verstreken is: 

- BVV Hardheid = de BVV 95% (uit stap 20) + hardheidsclausule 
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Stap 22: Berekening afloscapaciteit 
 

(Uitkomst van het doorlopen van de stappen tot en met stap 22 vormt de Afloscapaciteit) 

 

Wettelijke grondslag: 475c Rv 

 

De (toegepaste) afloscapaciteit is gelijk aan het totale (gemiddelde) netto maandinkomen met 

beslag/verrekening op inkomen (uit stap 17) van de schuldenaar minus de in stap 21 berekende BVV 

hardheid. 

Is de afloscapaciteit < € 0, dan wordt de afloscapaciteit gecorrigeerd naar € 0 

 

Is de beslagvrije voet berekend op basis van stap 2 (in inrichting verblijvenden) en is het in stap 16 
bepaalde beslagobject een Pw / Bbz / IOAW / IOAZ uitkering dan kan de voor de desbetreffende 
leefsituatie (alleenstaande/gehuwde) geldende bijstandsnorm, genoemd in artikel 23, eerste lid, van 

de Participatiewet, vermeerderd met het bedrag, genoemd in artikel 23, tweede lid, van de 
Participatiewet worden gebruikt als totaal netto maandinkomen. 

 
Is in andere gevallen sprake van een Pw / Bbz / IOAW / IOAZ uitkering dan kan indien de hoogte van 
de voor betrokkene geldende bijstandsnorm bekend is voor de berekening van de afloscapaciteit 

deze bijstandsnorm als totaal (gemiddeld) netto maandinkomen worden genomen, zoals boven 
bedoeld.  
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Stap 23: Lopend beslag/verrekening op 

maandelijks voorschot huur- of zorgtoeslag 

dan wel kindgebonden budget 
 

(Uitkomst van het doorlopen van de stappen tot en met stap 23 vormt de BVV afgestemd) 

 

Indien sprake is van een reeds lopend beslag of verrekening van het maandelijks voorschot van de 

huur- of zorgtoeslag, dan wel kindgebonden budget, dient de op basis van de voorgaande stappen 

berekende beslagvrije voet met de maandelijkse afdracht ten behoeve van dit beslag/verrekening te 

worden opgehoogd.   

 

Doordat rekening wordt gehouden met een reeds lopend beslag of een lopende verrekening kan de 

situatie ontstaan dat de vervolgens berekende beslagvrije voet hoger of gelijk is aan het netto 

inkomen van de schuldenaar. In deze lost de schuldenaar door de lopende verrekening of het lopend 

beslag reeds naar vermogen af. 

 

Bij herberekening van de beslagvrije voet wordt het lopende beslag of de lopende verrekening 

waarvoor de herberekening plaatsvindt, buiten beschouwing gelaten.  
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Stap 24: In mindering brengen gedeelte van 

overige inkomsten schuldenaar die niet aan 

een beslaggende partij wordt afgedragen 
 

(Uitkomst van het doorlopen van de stappen tot en met stap 24 vormt de toegepaste BVV) 

 

Vervolgstap binnen het “reguliere” beslag/verrekening op periodiek inkomen (NIET bij de 

overheidsvordering en bij beslag/verrekening van (periodieke) voorschot betalingen van toeslagen 

en voorlopige teruggaaf inkomstenbelastingen)  

 

Wettelijke grondslag: artikel 475db Rv 

 

Indien de schuldenaar naast het op basis van stap 16 bepaalde beslagobject nog over overig 

inkomen beschikt dat niet aan een beslagleggende partij wordt afgedragen dient dit netto (stap 15) 

in mindering te worden gebracht op de op basis van de voorgaande stappen berekende beslagvrije 

voet.  

 

Is de beslagvrije voet na toepassing van stap 24 < € 0, dan wordt de toegepaste BVV gecorrigeerd 

naar € 0.  

 

Het gaat om overige inkomsten, dus een eventueel beslag op het beslagobject wordt niet 

meegenomen in deze berekening. 
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Stap 25: Communicatie beslagvrije voet bij 

bijstandsgerechtigden, IOAW-ers en IOAZ-ers 
 

Communicatie beslagvrije voet specifiek voor situaties waarbij het risico bestaat dat het veld  

reservering vakantiebijslag in de polisadministratie geen vulling kent, terwijl wel sprake is van een 

inkomen inclusief gereserveerd vakantiegeld.   

 

Wettelijke grondslag: artikel 475dc, tweede lid, Rv 

 

Voor bijstandsgerechtigden (uitkering verstrekking op basis van de Pw (daarmee ook Bbz-ers)), 

IOAW-ers en IOAZ-ers geldt dat de basis BVV – enkele uitzonderingen daargelaten - gelijk is aan 95% 

van de door de gemeente in hun situatie gehanteerde bijstandsnorm. Indien een IKV met  

inkomstencode 34 (IOAW), 42 (Bbz), 43 (Pw) en 45 (IOAZ) het beslagobject is kan daarom voor de 

communicatie van de beslagvrije voet richting derde worden volstaan met de mededeling dat de 

beslagvrije voet gelijk is aan 95% van de in de situatie van de schuldenaar geldende (bijstands)norm 

onder in mindering brenging van eventuele neveninkomsten.  

 

Bij de communicatie richting schuldenaar kunnen verwijzingen naar de BasisBVV 95% of de 

Toegepaste BVV in de modelmededeling achterwege blijven. Op de modelmededeling kan worden 

volstaan met de mededeling dat de beslagvrije voet 95% van de (bijstands)norm bedraagt en dat dit 

betekent dat betrokkene 95% van zijn (bijstands)norm zal ontvangen. De rest gaat naar de 

beslaglegger. De exacte tekst zal vastgesteld worden in de definitie van de modelmededeling. 

 

Uitzonderingen: 

In twee situaties blijft stap 25 buiten toepassing. Dit speelt indien sprake is van: 

a. Een in een inrichting verblijvende; 

b. Een handmatige aanpassing in verband met toepassing van stap 21 (hardheidsclausule) of 

stap 23 (lopend beslag/verrekening).  

Let op!! Indien het – zoals de situatie hierboven onder b. - wenselijk is om een bedrag als beslagvrije 

voet te communiceren. Dient bij de schuldenaar de geldende bijstandsnorm inclusief vakantiegeld 

reservering te worden opgevraagd en dient voor de communicatie van het bedrag van de beslagvrije 

voet richting schuldenaar steeds gewerkt te worden met een BVV 95% die gelijk is aan 95% van de 

opgegeven bijstandsnorm inclusief vakantiegeld reservering. 


