
Handelingskader professionals en hulpverleners

Deze informatie kan gebruikt worden om professionals en 
hulpverleners te informeren over het belang om kwetsbare inwoners/
cliënten/werknemers (in dit document omschreven als ‘burger’) te 
ondersteunen bij het aanvragen van een verzoek om een eerdere 
herberekening van de beslagvrije voet en de te volgen stappen 
(beschikbaar voor externe publicatie).

COPY

Per 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon (WML) 
met ruim 10%. Dit geldt ook voor de daaraan gekoppelde 
uitkeringen. De beslagvrije voet kan anders uitvallen door 
een wijziging in het inkomen. Een herberekening van de 
beslagvrije voet gebeurt niet per 1 januari 2023 automatisch 
als gevolg van deze verhoging van het wettelijk 
minimumloon. 

De burger moet hiervoor zelf in actie komen en contact 
opnemen met de beslaglegger. Als dit niet wordt gedaan, 
wordt het extra inkomen gebruikt om de schulden af te 
lossen.

Het ministerie van SZW en de keten van beslagleggende 
partijen zoals gemeenten, de SVB, het UWV, de 
Belastingdienst en (gerechts)deurwaarders vinden dit een 
onwenselijke situatie. Zij willen ervoor zorgen dat het extra 
inkomen terechtkomt bij de burger met schulden en dat er 
meer geld overblijft om van te leven. 

De partijen stimuleren gezamenlijk daarom actief het 
aanvragen van herberekeningen via o.a. 
schuldhulpverleners, bewindvoerders, sociaal raadslieden 
en rechter-commissarissen die in nauw contact staan met 
burgers met schulden. Ze maken daarbij de afspraak om 
kwetsbare burgers actief te begeleiden bij de aanvraag. 

Bent u een professional of hulpverlener en staat u in 
contact met mensen die te maken hebben met beslag op 
hun inkomen? Kom dan in actie en help deze inwoners, 
cliënten of werknemers bij het controleren of de beslagvrije 
voet omhoog kan en ondersteun hen bij de aanvraag voor 
herberekening. 

Indien de beslagvrije voet niet omhoog kan, kunt u samen 
kijken welke passende ondersteuning er beschikbaar is. 

Informatie voor professionals en hulpverleners

Of de beslagvrije voet omhoog kan controleert u als volgt 
(dit gaat om een inschatting van de nieuwe 
beslagvrije voet):

• Ga naar de rekentool

• Datum berekening staat op vandaag. Laat deze datum zo 
staan. Dit heeft te maken met nieuwe normwaarden die 
per 1 januari zijn ingegaan en die voor iedereen gelden.

• Neem het ’Overzicht van uw beslagvrije voet’ erbij. Die 
heeft de beslaglegger in 2022 verstuurd. NB Begin 2022 
heette dit document nog ‘modelmededeling’. Neem de 
gegevens over uit het ‘Overzicht van uw beslagvrije voet’.

 
• Het is hierbij wel belangrijker dat de beslaglegger altijd 

op de hoogte wordt gesteld over structurele wijzingen 
van omstandigheden in de leef- of woonsituatie. Neem 
eventuele structurele wijzigingen dus ook mee in de 
berekening ter controle. 

• Neem de loonstrook erbij van januari 2023 (of de meest 
recente maand indien de controle later wordt gedaan) of 
brief van de uitkeringsinstantie: alleen dit nieuwe 
inkomen is van belang om een eventuele wijziging van de 
beslagvrije voet te zien.

Heeft de burger het ‘Overzicht van uw beslagvrije voet’ 
(voorheen: ‘modelmededeling’) niet (meer)? 

Als de burger het ‘Overzicht van uw beslagvrije voet’ kwijt is 
kwijtgeraakt of niet heeft ontvangen, kunt u uw 
beslaglegger vragen om een kopie. 

Krijgt u een hogere beslagvrije voet als resultaat?

• Neem contact op met de beslaglegger. De gegevens staan 
op het ‘Overzicht van uw beslagvrije voet’.

• Vraag een herberekening aan (zie link voorbeeldteksten 
onderaan dit document).

• Wacht hier niet mee en doe dit zo snel mogelijk want als 
de burger recht heeft op een hogere beslagvrije voet 
wordt dit met terugwerkende kracht vanaf het moment 
van aanvraag herberekening doorgevoerd. 

https://www.uwbeslagvrijevoet.nl/controleren


Krijgt u een lagere beslagvrije voet als resultaat? 

• Bekijk samen welke passende ondersteuning er 
beschikbaar is. 

• Misschien heeft de burger recht op verhoging van de 
beslagvrije voet vanwege woonkosten. Geef het aan de 
beslaglegger door als er sprake is van hoge woonkosten 
zonder recht op huurtoeslag. 

• Wijs de burger erop dat meer mensen vanaf 2023 recht 
hebben op toeslagen en dat sommige toeslagen hoger 
worden. Op www.toeslagen.nl leest u meer en kunt u dit 
samen berekenen. 

Hoe lang duurt het voordat de nieuwe beslagvrije 
voet ingaat?

• Vanaf het moment van de aanvraag voor een nieuwe 
berekening van de beslagvrije voet kan het enige tijd 
duren totdat de aanvraag is verwerkt. Normaliter is het 
enkele dagen, maar de doorlooptijd kan langer zijn dan 
gebruikelijk vanwege een hoog aantal verzoeken. Ook 
kan het zijn dat hierdoor na een nieuwe vaststelling de 
verwerking bij de werkgever of uitkeringsinstantie op  
zich laat wachten.

• Als een aanvraag is gedaan voor een nieuwe berekening 
van de beslagvrije voet en de beslagvrije voet hoger 
wordt, geldt dat de beslagvrije voet met terugwerkende 
kracht (vanaf datum aanvraag) wordt toegepast. Dus ook 
als de vaststelling of verwerking bij de werkgever langer 
op zich laat wachten. De burger krijgt het teveel 
afgedragen bedrag alsnog op de rekening.

• Als een aanvraag is gedaan voor een nieuwe berekening 
van de beslagvrije voet en de beslagvrije voet lager 
wordt, geldt de lagere beslagvrije voet vanaf het moment 
dat de beslaglegger de herberekening deed.

Factsheet Handelingskader en voorbeeldteksten brieven

De VNG heeft mede op basis van gesprekken met 
gemeenten een aantal scenario’s uitgewerkt, met de voor- 
en nadelen. Deze zijn opgenomen in een Factsheet 
Handelingskader beslagvrije voet in relatie tot verhoging 
van het wettelijk minimumloon. 

De factsheet biedt meer informatie en handvatten voor 
beslagleggers, derden en andere professionals om 
kwetsbare inwoners de juiste ondersteuning te kunnen 
bieden. Om ervoor te zorgen dat u ook direct praktisch met 
het handelingskader aan de slag kunt gaan zijn format 
brieven opgesteld, die u kunt voorzien van uw eigen 
huisstijl en lokale invulling.

Documenten

• Factsheet Handelingskader beslagvrije voet in relatie 
tot verhoging van het wettelijk minimumloon (pdf)

• Voorbeeld teksten BVV in relatie tot verhoging WML 
(word document op website VNG)

http://www.toeslagen.nl/
https://vng.nl/sites/default/files/2022-12/Factsheet-Handelingskader-bvv-irt-verhoging-wml.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2022-12/Factsheet-Handelingskader-bvv-irt-verhoging-wml.pdf
https://vng.nl/artikelen/wet-vereenvoudiging-beslagvrije-voet-wvbvv

