
De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet treedt per 1 januari 2021 in werking 
 

In deze pdf vindt u meer informatie over: 
a. de belangrijkste wijzigingen, 
b. het overgangsjaar 2021, 
c. wat er per 1 januari aan ICT-ondersteuning klaar staat (aan de slag met), 
d. de ondersteunende dienstverlening vanuit de VNG; en 
e. de mogelijkheden om gebruik te maken van een overgangstermijn. 

 
De belangrijkste wijzigingen 
Op hoofdlijnen zijn de belangrijkste wijzigingen hieronder voor uw gemeente op een rij gezet. 

• Nieuwe rekenwijze beslagvrije voet 
Met de Wvbvv wordt een standaard rekenwijze geïntroduceerd waarbij de beslagvrije voet op basis 
van broninformatie wordt berekend. Daarbij wordt vanuit data uit de Basis Registratie Personen 
(BRP) de leefsituatie en vanuit data uit de polisadministratie het inkomen van de leefeenheid 
herleid. Met deze data wordt vervolgens via een wettelijk vastgelegde rekenformule de basis 
beslagvrije voet op uniforme wijze berekend. 

• De rekentool 
Gemeenten maken allemaal gebruik van de wettelijke rekenformule middels een uniforme rekentool 
die zij gaan afnemen. Dit is een centrale voorziening die gevalideerde berekeningen maakt en 
waarop de gemeente zal moeten aansluiten om de beslagvrije voet altijd solide en juist te kunnen 
vaststellen. 

• Modelmededeling 
De modelmededeling is een formulier dat de schuldenaar ontvangt. Dit is een formulier dat met 
gevalideerde data moet worden gevuld. De schuldenaar kan a.d.h.v. de modelmededeling 
controleren of de juiste gegevens voor leefsituatie en inkomen voor de beslagvrije voet zijn 
gehanteerd en eventuele ontbrekende gegevens (zoals lopende beslagen en verrekeningen) 
aanvullen. De modelmededeling wordt altijd begeleid door een brief met informatie over de rechten 
en mogelijkheden van de schuldenaar. Ook wordt verwezen naar de website 
www.uwbeslagvrijevoet.nl voor meer informatie over de wet. Op de website van VNG Realisatie 
staat deze modelmededeling en wordt ook de standaardbrief voor gemeenten binnenkort 
gepubliceerd. 

• Coördinerende deurwaarder (CDW) 
De Wvbvv introduceert een zogenaamde volgorde regeling. Deze volgorde regeling schrijft wettelijk 
voor op welk periodiek inkomen u – in een situatie waarin de schuldenaar over meerdere vormen 
van periodiek inkomen beschikt – beslag dient te leggen. Als voorbeeld: bij een combinatie van 
uitkering met loon uit arbeid schrijft de regeling beslag op de uitkering voor. Een beslag in strijd met 
de volgorde regeling is vernietigbaar. De volgorde regeling is erop gericht bij meervoudige beslagen, 
de beslagen zo veel mogelijk bij een en dezelfde derde te centreren, zodat beslagleggende partijen 
op de hoogte zijn van elkaars incasso activiteiten. Bij zo’n samenloop wordt één beslagleggende 
partij de coördinerende deurwaarder (CDW) die het aanspreekpunt is voor de schuldenaar voor wat 
betreft de beslagvrije voet. In deze nieuwe rol stelt de CDW voor alle beslagleggende partijen de 
beslagvrije voet vast, coördineert hij de inning en de eventuele verdeling van de afdracht1. Deze CDW 
communiceert ook met de andere beslagleggers. Dit maakt het overzichtelijker voor de schuldenaar. 

 

1 Meer informatie over de coördinerende deurwaarder is terug te vinden in: 
https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2020- 
09/Handreiking%20proces%20beslagleggen%20CDW%20beslagvolgorde%20v1_0.pdf 

http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/
https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2020-09/Handreiking%20proces%20beslagleggen%20CDW%20beslagvolgorde%20v1_0.pdf
https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2020-09/Handreiking%20proces%20beslagleggen%20CDW%20beslagvolgorde%20v1_0.pdf


• 95% bijstandsnorm 
Op basis van de nieuwe wet dient in een beslag situatie een schuldenaar in ieder geval 5% van zijn 
totale netto-inkomsten uit arbeid of uitkering in te zetten voor de aflossing van zijn schulden. Bij lage 
inkomens bedraagt de beslagvrije voet daardoor 95% van dit inkomen. Dit geldt evenzo bij 
verrekening van een vordering met de bijstandsuitkering. De te hanteren beslagvrije voet is dan gelijk 
aan 95% van de bijstandsnorm, ook wanneer de kostendelersnorm speelt. Daar waar anders dan 
onder de huidige regelgeving, de nieuwe wet vanwege deze 95%-regel wel verhaal gaat bieden, raad 
ik u aan de schuldenaar tijdig over de nieuwe afloscapaciteit te informeren. 

Meer informatie over de wet in combinatie met handreikingen over de nieuwe berekening, de 
volgorde regeling en de rol van CDW vindt u op https://www.vngrealisatie.nl/producten/Verbinden- 
Schuldendomein. 

Overgangsjaar 2021 

In 2021 kunnen schuldenaren zowel te maken krijgen met een beslagvrije voet op basis van oude 
regelgeving als op basis van de Wvbvv. Dit komt doordat beslagen en verrekeningen van voor 1 
januari 2021 binnen 12 maanden herberekend moeten worden op basis van de nieuwe regelgeving. 
Dit houdt in dat zeker in de eerste fase schuldenaren met oudere schulden nog vaak met een 
beslagvrije voet op basis van de oude regelgeving te maken zullen hebben. Deze groep schuldenaren 
heeft te allen tijde het recht om de beslagleggende partij te benaderen voor een herberekening. 
Voor zover de beslagleggende partij nog geen toegang heeft tot een rekentool, zal gebruik moeten 
worden gemaakt van de rekentool voor burgers (op www.uwbeslagvrijevoet.nl ) die begin 2021 
beschikbaar is. De schuldenaar kan de door hem met deze rekentool uitgevoerde berekening 
inclusief de gegevens waarop deze berekening is gebaseerd bij u aanleveren. 

 
 

Aan de slag met de Wvbvv 
 

Tactisch kiezen 
Om per 1 januari 2021 met de wet aan de slag te kunnen, heeft u de keuze uit drie soorten 
oplossingen die worden geleverd om de rekentool in gebruik te nemen. Deze oplossingen stellen u in 
staat om over data te beschikken om de modelmededeling mee te vullen op basis van een centraal 
gevalideerde berekening. 

 
Mogelijkheid 1 
U ontvangt een gevalideerde berekening voor de beslagvrije voet door direct in te loggen op het 
centrale gemeenteportaal. Daarbij dient u rekening te houden met een aantal handmatige 
verwerkingen van data en ook de modelmededeling vult u handmatig. Deze variant wordt per 1 
maart 2021 uitgebreid, waardoor het aantal handmatige bewerkingen verder wordt beperkt. 

 
Mogelijkheid 2 
Een koppeling (applicatie-to-applicatie) tussen uw eigen software en de centrale rekentool waarmee 
u over de basisdata van de berekening beschikt. Uw softwareleverancier dient aanvullende 
functionaliteit te realiseren en deze te laten valideren, alvorens u hier gebruik van kunt maken. Op 
termijn (streven is per 1 juli 2021) is uitbreiding voorzien op basis waarvan u over een volledig 
geautomatiseerde berekening kunt beschikken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vngrealisatie.nl/producten/Verbinden-Schuldendomein
https://www.vngrealisatie.nl/producten/Verbinden-Schuldendomein
http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/


Mogelijkheid 3 
Een system-to-system oplossing die rechtstreeks gekoppeld kan worden met uw software systeem 
voor zowel de basis als de toegepaste berekening en het geautomatiseerd kunnen bepalen van (de 
volgorde van) het beslagobject. 

 

Hulp bij afweging 
Betrek uw huidige softwareleverancier vroegtijdig in uw keuzeproces. Betreft het een (eenvoudige) 
aansluiting op het gemeenteportaal of een nog te ontwikkelen software koppeling? Maar ook andere 
afwegingen kunnen een rol spelen. Denk hierbij aan de mate waarin uw gemeente zonder 
tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder beslag legt, de beschikbaarheid van uw huidige 
softwareleverancier voor bouw van koppelingen, en meer. VNG Realisatie biedt uw gemeente hulp 
bij het verkennen van de opties en afwegingen, maak daar zeker gebruik van. U kunt ook informatie 
inwinnen bij de twee softwareleveranciers, die de rekentool ontwikkelden: 

- IB i.s.m. BKWI. IB (Inlichtingenbureau) sluit uw gemeente op het gemeenteportaal aan voor 
de basisvoorziening die per 1 maart verder wordt geautomatiseerd. Informatie vindt u hier: 
https://www.inlichtingenbureau.nl/Overige-dienstverlening/Projecten-en- 
Ontwikkeling/Vereenvoudiging-beslagvrije-voet-vBvv/Bvv-aanmeldprocedure. 

- SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) koppelt via een system-to-system oplossing 
rechtstreeks met uw software systeem voor zowel de basis als de toegepaste berekening en 
het geautomatiseerd kunnen bepalen van (de volgorde van) het beslagobject. Informatie 
vindt u hier: https://rekenmodule.sng.nl/actueel/wat-is-de-aanpak-van-sng-in-de- 
ontwikkeling-van-de-rekenmodule  en contact via https://rekenmodule.sng.nl/contact. 

 

Een uitgebreidere schets voor uw afwegingen is te vinden in de Handreiking techniekkeuze2. 
Raadpleeg hiervoor ook uw eigen softwareleverancier. 

 
Implementatiepartner VNG Realisatie 

 
Voor gemeenten is VNG de implementatiepartner. Veel informatie is te vinden op 
https://www.vngrealisatie.nl/producten/Verbinden-Schuldendomein. VNG organiseert twee keer per 
week een online spreekuur over verschillende thema’s (o.a. techniek keuze, berekenen BVV, 
overgangstermijn). De samenvattingen van de spreekuren zijn ook te vinden op een daarvoor speciaal 
ingericht YouTube kanaal. 

Binnen uw gemeente is de coördinator gemeentelijk schuldendomein het aanspreekpunt voor VNG 
Realisatie over de implementatie en communicatie over de Wvbvv en de andere wetswijzigingen 
binnen het schuldendomein. Is de coördinator binnen uw organisatie nog niet aangemeld bij de VNG, 
meldt hem dan alsnog aan via https://formulieren.vngrealisatie.nl/Coordinator_Schuldendomein. 
Dan blijft uw organisatie automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en producten. 

Overgangstermijn gemeente 

Het kan zijn dat uw organisatie per 1 januari nog niet volledig uitvoering kan geven aan de wet. Denk 
hierbij aan de situatie dat een applicatie-to-applicatie koppeling meer tijd vraagt, terwijl een directe 
inlog op het gemeenteportaal onvoldoende soelaas biedt. Als uw gemeente nog niet klaar is voor de 

 
2https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2020- 
07/Juli%202020%20vBVV%20Handreiking%20techniekkeuze%20%28stap%203%29%2 
0.pdf 
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Wvbvv is er de mogelijkheid om de beslagvrije voet tijdelijk - tot 1 juli - te berekenen op basis van de 
“oude” regelgeving. De wet kent hiervoor een overgangstermijn tot 1 juli 2021. Uiterlijk op die 
einddatum moet uw organisatie dan wel volledig uitvoering kunnen geven aan de Wvbvv. 

 
De overgangstermijn ziet enkel op de berekening van de beslagvrije voet. De volgorderegeling en de 
regelgeving rond de CDW treden wel zonder meer met ingang van 1 januari 2021 in werking. Ook 
wanneer schuldenaren om een herberekening vragen, zal de gemeente – ondanks het gebruik van de 
overgangstermijn – de beslagvrije voet conform nieuwe wet dienen te berekenen. 

 
Uitstel aanvragen 
Indien uw gemeente gebruik wenst te maken van de overgangstermijn, dient u het 
aanvraagformulier op Rijksoverheid.nl te downloaden en voor dinsdag 8 december 2020 volledig 
ingevuld en ondertekend door de daartoe bevoegde toe te sturen aan 
Overgangstermijnvbvv@minszw.nl. 

 

Bij besluit van de Minister zal vervolgens de overgangstermijn worden toegekend. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2020/11/09/aanvraagformulier-overgangstermijn
mailto:Overgangstermijnvbvv@minszw.nl
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