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Update normwaarden 

 
In de berekening van de beslagvrije 

voet (BVV) worden normwaarden 

gebruikt zoals genoemd in de 

Participatiewet, Wet op de 

zorgtoeslag, huurtoeslag en het 

kindgebonden budget. Veel 

normwaarden veranderen op 1 

januari 2023. De rekenregels worden 

hierop aangepast. 

Overzicht van uw beslagvrije voet 

(voorheen modelmededeling)  

 
Het overzicht blijft grotendeels hetzelfde. Onder het kopje 

Kloppen de gegevens voor de berekening van uw 

beslagvrije voet? wordt geen concrete datum meer 

vermeld. In plaats daarvan worden inwoners opgeroepen 

om binnen 4 weken te reageren nadat zij de brief hebben 

ontvangen.  Zo wordt voorkomen dat de inwoner een 

verkeerde datum doorkrijgt omdat de gegenereerde 

datum in het overzicht niet altijd hetzelfde is als de 

verzenddatum. Ook de begeleidende brief blijft 

hetzelfde.  Dit format is te downloaden via deze link.  

 

Meer inwoners met beslag komen in aanmerking  
voor ophoging van de beslagvrije voet (BVV) 

 
Per 1 januari 2023 kunnen meer inwoners met beslag op hun inkomen én met woonkosten in aanmerking 

komen voor een (tijdelijke) ophoging van hun BVV. Dat betreft inwoners in deze situaties:   

 

1. Inwoners met een middeninkomen (groep 2) die vanwege hun type woning niet in aanmerking komen 

voor huurtoeslag. Het gaat bijvoorbeeld om woonboten, recreatiewoningen of kamers. De BVV wordt 

gecompenseerd voor het ontbrekend recht op huurtoeslag. Dit betekent dat de rekentool rekening houdt 

met de huurtoeslag waar deze mensen normaal gesproken op basis van hun inkomen wel recht op 

zouden hebben. De BVV wordt in deze gevallen structureel gecompenseerd.  

 

2. Inwoners met een middeninkomen (groep 2) waarvan de woonkosten hoger zijn dan het vastgestelde 

drempelbedrag (in 2023: € 888,87). Het drempelbedrag is de geldende huurtoeslaggrens + 10%.   

De termijn voor de ophoging van de BVV wijzigt van 6 maanden naar 18 maanden. De eventuele 

verlenging van nog eens 6 maanden blijft bestaan.  

 

3. Combinatie van situatie 1 &2: Inwoners met een middeninkomen die vanwege een koopwoning of het 

type woning niet in aanmerking komen voor huurtoeslag (situatie 1) en tegelijkertijd woonkosten hebben 

die het drempelbedrag overschrijden (situatie 2). De BVV wordt structureel gecompenseerd met het 

ontbrekend recht op huurtoeslag en tijdelijk opgehoogd met het deel van de woonkosten boven het 

drempelbedrag.   

 

De genoemde wijzigingen m.b.t. woonkosten en de termijn zijn in een nieuwe tekening weergegeven. Deze is 

te raadplegen via vng.nl    

 

Let op: De inwoner moet de informatie over de woonkosten en het type woonruimte waar geen huurtoeslag 

voor geldt aanleveren bij de beslaglegger en een verzoek doen om ophoging. Deze informatie moeten 

beslagleggers handmatig invoeren voor de (her)berekening van de BVV.   

 

 

https://www.vng.nl/
https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/format-brief-bij-modelmededeling-wvbvv.docx
https://vng.nl/sites/default/files/2022-12/woonkosten-ophoging-bvv-uitleg.png
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Overige relevante ontwikkeling die los staat van 

de release van 1 januari 2023 
 

Vervroegd herberekenen BVV i.v.m. stijging van het wettelijk 

minimumloon (WML)  

Beslagleggers moeten de BVV elke 12 maanden herberekenen. Per 2023 is er 

een bijzondere situatie doordat het WML en daaraan gekoppelde uitkeringen met 

ruim 10% stijgen. Om ervoor te zorgen dat (een deel van) dit extra inkomen ook 

snel terecht komt bij inwoners waarvan het beslag in 2023 doorloopt kunnen 

gemeenten (in de rol van enige beslaglegger of coördinerend deurwaarder) de 

BVV vervroegd herberekenen.  De opties hiervoor kunt u lezen in een apart 

handelingsperspectiefkader dat te raadplegen is via vng.nl. 

Inwoners kunnen ook altijd zelf verzoeken om een herberekening van hun BVV 

op basis van gewijzigde omstandigheden. Ook in dit geval vindt een vervroegde 

herberekening plaats.   

 

Let op: voor inwoners met een bijstandsuitkering waarbij de BVV als percentage 

is vastgesteld is herberekening niet nodig, omdat de BVV automatisch meeveert.  

 

 

 

Heeft u naar 

aanleiding van deze 

factsheet nog vragen? 

Mail ons op: 

schulden@vng.nl  

of bel naar:  

070-373 82 32 

Wijzigingen in de rekentool  

 
Pondspondsgewijze verdeling  

De Wvbvv regelt dat beslagen zoveel mogelijk worden geconcentreerd op één inkomen. Toch kunnen 

inwoners te maken krijgen met beslagleggingen op meerdere inkomens. Dat heet brede samenloop. Vaak 

volstaat hierbij de regeling "wie het eerst komt die het eerst maalt" (zie Q&A 3.14). Soms is 

pondspondsgewijze verdeling van toepassing. Bijvoorbeeld:    

• Als de twee inkomens op hetzelfde niveau staan in de beslagvolgorde, maar in hoogte zijn gedaald 

of gestegen waardoor de 2e beslaglegger beslag legt op het andere inkomen.   

• Als er een nieuw inkomen bij is gekomen dat hoger staat in de volgorderegeling dan het inkomen 

waarop het eerste beslag is gelegd.   

  

Alleen de inwoner kan brede samenloop van beslagen signaleren en de beslagleggers/coördinerende 

deurwaarders daarover informeren. Vervolgens is het aan de coördinerende deurwaarders om de 

pondspondsgewijs verdeelde BVV handmatig te berekenen. Dat moet handmatig, want de rekentool kan dit 

(nog) niet automatisch berekenen.   

Beslagleggers kunnen vanaf 1 januari 2023 in de rekentool aangeven dat er een pondspondsgewijze 

verdeling is en de pondspondsgewijs verdeelde BVV voor het beslagobject invoeren. De rekentool genereert 

vervolgens het overzicht van uw beslagvrije voet met de toegepaste BVV voor het betreffende inkomen. In 

het overzicht krijgt de inwoner de melding dat op een ander inkomen ook beslag ligt.   

 

Overheidsvordering   

Een beslaglegger kan in plaats van loonbeslag ook een overheidsvordering toepassen. De 

overheidsvordering houdt in dat een beslaglegger per keer maximaal € 500 van de bankrekening van de 

inwoner mag afschrijven. Beslagleggers kunnen sinds 1 juli 2022 in de rekentool de optie 

Overheidsvordering/Inning bankbeslag selecteren zodat er een aangepast overzicht van uw beslagvrije voet 

wordt gegenereerd.  

https://vng.nl/sites/default/files/2022-12/Factsheet-Handelingskader-bvv-irt-verhoging-wml.pdf
mailto:schulden@vng.nl
https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/qa_wvbvv.pdf

