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Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en de gevolgen
voor de Vtlb-calculator in de praktijk: 

4 cases
Dit (tekst in groen) is een gecorrigeerde versie van 

de presentatie die hoort bij Webinar 3



Webcollege 3 
Nvvk en Bureau WSNP

Dit is een herziene versie van de presentie, naar aanleiding van vragen over het webinar. 
Er zijn wat  kleine wijzigingen aangebracht in de vtlb-calculator, de instructie en de 
terminologie, én er zaten enkele storende foutjes zaten in de eerdere uitwerking. De 
wijzigingen zijn in groen zichtbaar. Dit betekent wel dat de presentatie nu leidend is wat 
betreft casus D, en niet meer het webinar zelf. 

Let op:  Bij de voorbereiding van dit webinar en de bijbehorende presentatie was er nog 
geen definitieve versie van de calculator, maar alleen de testversie met de normen van  
januari 2020.  Datum van de berekeningen en normen komen daarom niet overeen.



CASUS A:

Alleenstaande, geen kinderen

Bruto/fiscaal inkomen (ZW) € 1.379,72 
Bruto vakantiegeld (ZW) €    102,66
Netto inkomen (ZW) € 1.303,93
Premie zkv €    124,45
Zorgtoeslag €    107,25
Huur €    602,84
Servicekosten €      25,53
Huurtoeslag €    336,00



CASUS A:

Aandachtpunten:
- Bruto/fiscaal en netto invullen
- Vt is inbegrepen 
- VT toch apart bruto invoeren; 

geschat op € 102,66 (8/108 x bruto inkomen)
- Rood niet meer relevant in nieuwe calculator
- Check: bruto jaar inkomen < € 32.000), dus in groep 2, 

gedeeltelijke compensatiekop
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CASUS A:
Interpretatie van nieuw resultaat:

Vtlb is € 76,37 lager. Het inkomen is gelijk, dus afdracht iets 
hoger.
Waarom?
1. BVV is 5 % hoger: 95% van bijstandsnorm 

alleenstaande, is  € 999,70, afgerond is dat € 1.000,-, 
2. Toch vergelijkbaar totaalbedrag want oud =90% 

(€947,09)+5% reserveringstoeslag (€ 52,62) in nominaal 
bedrag= 95% (samen ook € 999,71) 

3. Correctieposten in nominaal bedrag zijn: identiek



CASUS A:
Interpretatie van nieuw resultaat:

Maar:
1. In oude berekening worden de werkelijke woonlasten 

gecorrigeerd, in nieuwe berekening niet
2. Standaard-compensatie kop is gebaseerd op inkomen en 

huur die/dat bij dit inkomen past.
3. Conclusie:  gezien zijn inkomen is de maximale HT die  

theoretisch is ingecalculeerd in de maximale 
compensatiekop, te weinig om deze huur te betalen; 
de huur is volgens de theorie te hoog voor dit inkomen

4. Geen extra aanpassing mogelijk: afdracht omhoog. 
Dit is wat de wetgever wil.



CASUS B:
Gehuwd, met kinderen (aantal en leeftijd)
Fiscaal inkomen partner 1 € 1.750,00
Netto inkomen partner 1 € 1.636,92
Fiscaal inkomen partner 2 € 1.250,00
Netto inkomen partner 2 € 1.178,58
Premie zv partner 1 €    135,00
Premie zv partner 2 €    135,00
Zorgtoeslag €      14,00
Huur €    698,00
Servicekosten €      15,00
Huurtoeslag €      22,00
KGB €    261,00



CASUS B:
Aandachtpunten:

- Fiscaal en netto inkomen invullen
- VT apart bruto invoeren (brutosalaris x 0,08)
- Rood niet meer relevant in nieuwe calculator
- Beetje ZT en HT, dus …. zit nog in groep 2
- Globale check daarop: fiscaal jaar inkomen gezin= 

(€ 1750+ € 1250) x 12 X 1,08= € 38.880 
(norm groep 3 is > plm € 42.800)
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CASUS B:
Interpretatie van nieuw resultaat:

Vtlb € 58,56 hoger. Inkomen gelijk, dus afdracht iets lager: 
Waarom?
1. BVV is 5 % hoger (95% van gezinsnorm is € 1428,14), 
2. Toch vergelijkbaar totaalbedrag want oud =90% 

(€ 1352,98) +5% reserveringstoeslag (€ 75,17) in 
nominaal bedrag= 95%, € 1428,15 

3. Correctieposten nominaal deel: niet identiek. Geen 
correctie woonlasten in nieuwe berekening. Want 
woonlasten zijn lager dan maximale huur voor HT



CASUS B:
Interpretatie van nieuw resultaat:

1. Niet de maximale beslagvrije voet van € 2264,83 voor 
gezin met kinderen. Geen volledige compensatiekop. 
Gedeeltelijk recht op toeslagen. 

2. Huur is iets lager dan de norm die past bij het inkomen
3. ZKV is iets lager dan de norm van 142 euro, dus daar zit 

ook iets ruimte (€ 142- € 135= € 7 x 2= € 14)
4. Conclusie: vtlb in lijn met bedoeling van de wet. 

Berekening bvv blijft wel een “black box”. 



Casus C-paar in gvg- alleen AOW

Paar in gvg, AOW, inkomen per persoon
Fiscaal/bruto inkomen €    883,67
Netto inkomen €    832,56
VT €    70,70
Premie zv €    270,00
Zorgtoeslag €    195,00
Huur €    710,00
Huurtoeslag €    361,00



CASUS C:
Aandachtspunten:

- Fiscaal/bruto en netto invullen
- VT apart bruto invoeren (brutobedrag x 0,08)
- Check: bruto gezins-jaarinkomen=plm € 22.900 

(> € 20.000 en < € 42.000), dus in begin groep 2, 
gedeeltelijke compensatiekop. 
Goed te zien aan ZT: niet het volledige bedrag

- Rood niet meer relevant in nieuwe calculator
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CASUS C:
Interpretatie:
• Vtlb excl. VT oud is € 1641,04, vtlb nieuw excl. VT is € 

1462,75, dat scheelt € 178,29 per maand wat 
schuldenaren méér moeten aflossen. (en daar komt nog 
ruim € 4 euro extra VT bij). Waarom?

- Vtlb oud gebaseerd op Pw-norm voor >PGL 
(90%=€ 1.434,98 + rt € 79,72 = € 1.514,70)

- Vtlb nieuw gebaseerd op Pw-norm 21-PGL 
(95%=€ 1.428,14)

- Dit verklaart een bedrag van € 86,56 
- Maar hoe verklaar je restant? € 91,73



CASUS C:
Interpretatie-vervolg:
• In oude vtlb huurlasten correctie: € 136,92
• In nieuwe vtlb geen correctie woonlasten
• Wel: compensatiekop van € 1470-€ 1428,14=€ 41,30
• Verschil is € 95,62
• Daarnaast: iets lagere ziektekosten dan normpremie

• Let op: verschil is niet exact te verklaren, bovengenoemde 
punten zijn aanwijzingen



Casus D-paar, geen gvg, geen kinderen

Partners, geen gvg, 1 in regeling, koopwoning van die partner
Fiscaal inkomen sn € 1.800,00
Netto inkomen sn € 1.500,00
Fiscaal inkomen partner € 1.800,00
Netto inkomen partner € 1.500,00
Vakantiegeld sn €    144,00
Vakantiegeld partner €    144,00
Premie zv sn €    135,00
Premie zv partner €   135,00
Hypotheekrente €    646,00
WOZ waarde € 350.000
Belastingteruggave €  190,00



CASUS D:
Aandachtspunten:

- Bruto en netto invullen
- Vt bruto is 8% van brutoloon
- Verdeling fiscale teruggave anders dan vroeger!
- Rood niet meer relevant in nieuwe calculator
- Schatting fiscaal gezinsinkomen= (2 x € 1800)*1,08= plm
€ 46656 > € 42800, dus groep 3, maximale bvv van 
€ 2199,34,-

- In te voeren hypotheekrente in oude berekening is                     
€ 646- € 190= € 456

- % WOZ waarde is nog oude norm
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CASUS D:
Interpretatie 

Vtlb oud: € 1.060.47 afdracht € 439,53
vtlb nieuw:    € 1.156,85 afdracht € 438,15
Afdracht vrijwel gelijk, maar vtlb hoger. Waarom? 

Woonlasten in nieuwe berekening zijn hoger:
• In oude methode fiscaal voordeel aftrekken van woonlasten, daardoor 

lagere woonlasten en lagere correctie, lager vtlb
• nBvv werkt niet met invoer woonlasten, behoudens uitzonderingen
• Fiscaal voordeel 50/50 verdeeld over beide partners, dus inkomen is in

dit geval ook hoger



CASUS D:
En hoe zat het ook alweer met de woonlasten?
Woonlasten zijn € 838,50.
Bij maximale bvv:
• In beslagvrije voet: 

• correctie voor bedrag tussen € 838,50 en € 811 = € 27,50 
(plm € 14 per partner)

• Maximaal 6 maanden
• In nominaal deel: 

• Woonlasten tussen 100 en 110% max. huur
• € 810,85- € 737,14= € 73,71, dat is € 36,85 per partner)



Einde webcollege 3 
Nvvk en Bureau WSNP

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en de 
gevolgen voor de Vtlb-calculator in de praktijk:

Veel succes! 


