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Huishoudelijke mededelingen

- De bijeenkomst wordt opgenomen. Als je dat liever niet hebt, zet je camera dan uit. 

- Heb je vragen of opmerkingen? Stel ze dan via de chat of steek je hand op in Teams. 

- Over ongeveer een week komt de opname online. Abonneer je op de NVVK  nieuwsbrief 
om op de hoogte te blijven.

- We hebben vanwege de beperkte tijd geen pauze ingepland.

- Het lukt ons helaas niet om in deze sessie andere onderwerpen te bespreken, ook al 
zijn die op dit moment erg urgent. We komen daar zeker op een ander moment op 
terug!  (Denk bijv aan de wetswijziging Wsnp en de grote gevolgen voor de Msnp, over 
het Waarborgfonds, de uitkomsten van de Expeditie, de minimale afdracht etc. )



Invulling vandaag

• 114 aanmeldingen

• Presentatie:

• Judith van Geffen en Karen- Stoffels-Montfoort, senior beleidsmedewerkers NVVK

• Met medewerking van:

• Pauline de Wit- van Schie beleidsmedewerker Bureau Wsnp/vtlb calculator

• Moderator/chat:

• Auke Schouwstra, communicatieadviseur NVVK



Kahoot Quiz

Open Kahoot.it op je telefoon

https://create.kahoot.it/details/d42c2623-dd6a-4598-a616-d9a041d627c8
https://create.kahoot.it/details/d42c2623-dd6a-4598-a616-d9a041d627c8


Oorsprong verhoging VTLB

• Prinsjesdag

• Gevolgen

• Wat gebeurt er als je niets doet?

• Lees onze berichten hierover nog eens terug op www.nvvk.nl

• Intensieve samenwerking met VNG, ministerie SZW en Bureau Wsnp

http://www.nvvk.nl/


Intentieverklaring 31.01.23:
30 stakeholders, zsm de nieuwe bvv berekenen met aandacht 

voor de hulpvrager



Grote klus, weinig tijd.

• Nieuwe situatie, ook voor ons.

• Nieuwe berekening voor alle hulpvragers met vtlb

• Voorbereiden nauwelijks mogelijk voor gemeenten

• Personeelstekorten en werkdruk

• Daarom: zsm van elkaar leren



Is een standaard verhoging de oplossing?

• Ons voorstel: verhoging 90 euro voor een alleenstaande en 130 euro voor een paar.

• Bij hulpvragers waarvan het inkomen werd verhoogd in 2023.

• Klopt dat wel? Niet helemaal….

• Nieuwe toeslagbedragen waren nog niet bekend bij het testen van de calculator

• Hogere toeslagen – groot effect

• Basis beslagvrije voet (95% Pw) is wel gestegen, de compensatiekop niet altijd.

• VTLB tov besteedbaar inkomen ( =vtlb+toeslagen)

• Wat zijn jullie ervaringen?



3 sprekers met korte schets over de situatie bij 
hun organisatie

• Rhiana van Kempen vanuit gemeente Den Haag

• Onna Postma van de Kredietbank Nederland

• Roger Horsch van de Kredietbank Limburg



De ‘VTLB-actie’ 

Schuldhulpverlening

23 februari 2023 Versie

Meltem Yoldas & Adel el Bouzidi - Afdelingshoofden Schuldhulpverlening
Rhiana van Kempen – Coach Schuldhulpverlening



Kort overzicht

❑ 300 lopende schuldbemiddelingen

❑ 400 actuele aanvragen

23 februari 2023 Versie



Voorbereiding
❑ Nieuwsberichten NVVK

❑ Overleg met Rotterdam

❑ Betrekken van experts

❑ Informeren betrokken afdelingen

23 februari 2023 Versie



Plan van aanpak
❑ Brief

❑ Werkinstructie

❑ Halverwege januari VTLB calculator 

❑ Administratieve (bel)actie schuldbemiddelingen

❑ 3 VTLB dagen

23 februari 2023 Versie



Praktische ervaringen
❑ Aandacht voor AVG in de brief.

❑ De belactie helpt!

23 februari 2023 Versie



Vragen?

23 februari 2023 Versie



Onna Postma

K R E D I E T B A N K  N E D E R L A N D



Project Vtlb



• Opgericht in 1951 

• Sinds 1951 lid van de NVVK

• Stichting

• Bankfunctie

• Verschillende producten
– Schuldhulpverlening

– Budgetbeheer

– Kredietverlening

– WSNP

– Beschermingsbewind

Wie zijn wij



Wie ben ik?

Onna Postma 

• Adviseur Beleid en Kwaliteit 

• 06-46015145

• opostma@kbnl.nl



November ‘22

✓ Eerste aankondiging NVVK 

aanpassen VTLB.

✓ Berichtgeving NVVK volgen

December ’22

✓ Werkgroep samenstellen

✓ Informeren interne organisatie

✓ Groep klanten vaststellen

✓ Planning maken

Tijdlijn



Januari ’23

✓ VTLB calculator installeren

✓ Lijstwerk klanten samenstellen

✓ Instructie collega’s

✓ Nieuwsbrief opdrachtgevers

✓ Brief opstellen met uitleg voor klanten

✓ Groepen vaststellen *

Februari ’23

✓ VTLB berekening implementeren in Allegro

✓ Beschermingsbewindvoerders informeren

✓ VTLB ophogen

✓ Inrichten controle

Tijdlijn



Welke groepen klanten betreft dit?

✓ Groepen in kaart gebracht o.b.v. lijstwerk 

✓ Matchen meerdere parameters

✓ Aantallen

Groepen



Groep 1: Regulier proces

✓ Intakefase

✓ Stabilisatiefase

✓ Klanten in schuldregelingstraject tot moment van voorstel opstellen.

✓ Hercontroles en eindcontroles tot 31-05-2023

Welke groepen hebben we?



Groep 2: Extra inzet nodig

✓ Klanten in schuldregelingstraject bij afronding akkoord.
✓ VTLB opnieuw vaststellen + controle wat doet dit  met het voorstel?

✓ Hercontroles en eindcontroles (na 31-5-2023)
✓ Beschermingsbewindvoerders informeren

✓ Ophogen VTLB en aanleveren stukken voor 31-05-2023

✓ Budgetbeheer -> Gegevens bekend? Dan VTLB vaststellen *

✓ Financieel Beheer -> VTLB ophogen *

* 2 sporen aanpak: Ophogen VTLB + opvragen stukken + opnieuw VTLB vaststellen

Welke groepen hebben we?



Controleren en evalueren

✓ Regelmatig stand van zaken toetsen

✓ Tussentijdse evaluatie en waar nodig bijstellen

✓ Eindevaluatie



Roger Horsch

K R E D I E T B A N K  L I M B U R G



Conclusies tot nu toe

• Mits omstandigheden ongewijzigd ( behoudens inkomen)

1. Algemeen

2. Groep 1 - laagste inkomens en volledige toeslagen

3. Groep 2 – middeninkomens met gedeeltelijke toeslagen

4. Groep 3 – hogere inkomens zonder toeslagen



Conclusies tot nu toe
Algemeen

• Forse verhoging toeslagen en ophogen inkomensgrenzen heeft grote invloed op
• Bvv

• Vtlb

• Besteedbaar inkomen! ( vtlb+toeslagen)

• Grote groep lagere inkomens gaat er in besteedbaar inkomen flink op vooruit

• Verlaging vtlb is meestal geen verlaging besteedbaar inkomen 
(minder compensatiekop en/of lager nominaal bedrag want toeslagen zijn omhoog)

• Verlaging vtlb is soms wel meer afdracht



Conclusies tot nu toe
Groep 1 - laagste inkomens en volledige toeslagen

• Meer mensen in groep 1 door verhoging inkomensgrenzen max toeslagen

• Niet vtlb is bepalend maar besteedbaar inkomen ( vtlb+toeslagen)

• Meestal veel ruimer besteedbaar inkomen/budget door
• verhoogd inkomen
• verhoogde bvv
• verhoogd vtlb en
• verhoogde toeslagen
• afdracht licht verhoogd (vaak 5% van de verhoging dus 5-15 euro)

• Ook zonder veel hoger inkomen, dus iets verhoogd, toch meer toeslagen en hoger 
besteedbaar inkomen

• Bij lage zorgpremie (minder dan de zorgtoeslag) soms extra verandering door negatieve 
correctie

• Bij extra inkomen, "niet voor de bvv", zoals langdurigheidstoeslag soms iets meer afdracht



Conclusies tot nu toe
Groep 2 – middeninkomens met gedeeltelijke toeslagen

• Tevoren al bekend: Lastig in te schatten want invloed verhoogde toeslagen heel groot

• Al bij een (licht) verhoogd inkomen is ook het fiscaal inkomen hoger en dus wijzigen de toeslagen 
ook daardoor

• Flinke groep mensen schuift naar "lager" in groep 2--> meer toeslagen, minder compensatiekop 
nodig en/of minder individuele correctie nodig, dus ondanks hoger uitgangspunt qua bvv door 
WML-wetswijziging, soms toch in totaal een lagere bvv en/of lager vtlb

• Subjectieve ervaring: "ik ga erop achteruit, want m'n vtlb is gezakt/niet gestegen", onterecht! 
-->Kijk naar bestedingsruimte

• Veel meer mensen in groep 2 door verschuiving inkomensgrenzen



Conclusies tot nu toe
Groep 3 – hogere inkomens zonder toeslagen

• Flinke groep mensen naar groep 2 door verschuiven inkomensgrenzen ( nu plm 50k)

• Die krijgen een beduidend lagere bvv, soms ook lager vtlb, maar meer toeslagen

Resterende groep:

• Weliswaar nog altijd een vast bedrag maar....

• Compensatiekop wegens "gemiste" toeslagen hoger dus bvv hoger, en dus

• Meestal vtlb hoger

• Bij inkomensstijging vaak meer afdragen, maar ook meer te behouden



Cases, 3 x

Nu alleen daarvan alleen de headlines

• Bedoeld als voorbeelden, geen cases ontvangen voor vandaag

• Onderbouwing eerste conclusies

• Na afloop uitdraai online beschikbaar voor nadere bestudering



Casus 1

• Alleenstaande (60 jaar) met inkomen uit arbeid. Inkomen in groep 2, net onder modaal

• Inkomen en toeslagen zijn flink verhoogd per januari 2023:

• Inkomen met ca € 174,00

• Toeslagen met € 160,94, totaal dus plm € 335

• Vtlb is € 38,54 lager dan het vtlb van juli 2022

• Afloscapaciteit is met € 210,00 per maand verhoogd.

• Mevrouw gaat er per saldo wel € 125 op vooruit maar zo voelt het niet voor haar. Ze rekende 
op een hoger vtlb.



Casus 2
• Alleenstaande, in inrichting, forse daling eigen bijdrage in 2023
• VTLB 2022 –E 838,29 (BVV 2022 – E 516,00)

• VTLB 2023 – E 710,30 (BVV 2023 – E 387,00)

2022 2023

• Inkomen (ex VT) : E 905,90 E 968,18

• Zorgtoeslag : E 111,00 E 154,00

• Totaal inkomen E 1.016,90 E 1.122,18

•

• Zak en kleedgeld E 266,00 E 255,00

• Reserveringstoeslag E 58,18 E 62,10

• Eigen risico E 32,08 E 32,08

• Eigen bijdrage WLZ E 250,00 E 132,00

• Ziektekosten E 131,46 + E 138,95+

• Totaal E 737,74 E 620,13, vtlb dus afgerond 117 euro lager, dat is geheel door daling eigen bijdrage

• Besteedbaar inkomen 2022 : VTLB E 838,29 + ZT 111– E 737,74 = E 211,55

• Besteedbaar inkomen 2023 : VTLB E 710,30 + ZT 154– E 620,13 = E 244,17, door stijging toeslagen

• Ze houdt dus toch 33 euro meer over per maand. Ondanks het veel lagere vtlb. 



Casus 3

• Alleenstaande

• Nauwelijks verhoging van het inkomen in 2023 (zit in groep 2, gedeeltelijke toeslagen, gaat naar laag in gr. 
2)

• Lage woonlasten (woont in voor € 300) ,dus geen huurtoeslag. Daar dus geen voordeel!

• BVV in 2022 – € 1.609,00

• BVV in 2023 - € 1.539,00

• Vanwege compensatie in compensatiekop A, in beide jaren daarom een negatief nominaal bedrag. In dit 
geval: lager vtlb en dus hogere aflossing.

• Oorzaak: in haar geval is er geen voordeel van verhoogde huurtoeslag, alleen iets meer ZT

• Maar, nog altijd neg. correctie van –/-184,21, voldoende om het budget rond te krijgen.

• 2023 besteedbaar inkomen=ZT 71,75 + VTLB 1479,22 met woonlasten 300 en Ziektekosten 144,50



Handige sites

1. Vtlb-calculator en rapport - Raad voor Rechtsbijstand Wsnp (bureauwsnp.nl)

2. De rekentool voor de energielasten. In de oude versie leek het erop dat deze tool 
alleen bruikbaar was voor 2022. De tool is te vinden via deze pagina:

3. Extra correctie in het Vtlb in verband met de hoge energieprijzen - Raad voor 
Rechtsbijstand Wsnp (bureauwsnp.nl).

4. Handleiding Rekentool onbekend inkomen partner - Raad voor Rechtsbijstand Wsnp 
(bureauwsnp.nl)

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bureauwsnp.nl%2Fvtlb%2Fvtlb-calculator%2F&data=05%7C01%7Cj.vangeffen%40nvvk.nl%7C20c912c183dc4f7ff07c08db0d9cf8a4%7C745347ed60254c37a3207bd7acf8f87a%7C1%7C0%7C638118740085681829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IBpU%2Frq7o98gQkw58hRcGqe8Ouz%2BotmwC5SCKRqKnO4%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bureauwsnp.nl%2Fbibliotheek%2Fregelgeving-documenten%2Frecofa-richtlijnen-documenten%2Frecofa-besluiten%2Fextra-correctie-vtlb-energie%2F&data=05%7C01%7Cj.vangeffen%40nvvk.nl%7Cbdc727ec77e4426ab55308db0b63f3c7%7C745347ed60254c37a3207bd7acf8f87a%7C1%7C0%7C638116296149365498%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KsyAxGvDe%2FfBfVqQP0s%2FlTgcbh7I2uar3NOk8zrLlkk%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bureauwsnp.nl%2Fbibliotheek%2Fregelgeving-documenten%2Frecofa-richtlijnen-documenten%2Frecofa-besluiten%2Fextra-correctie-vtlb-energie%2F&data=05%7C01%7Cj.vangeffen%40nvvk.nl%7Cbdc727ec77e4426ab55308db0b63f3c7%7C745347ed60254c37a3207bd7acf8f87a%7C1%7C0%7C638116296149365498%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KsyAxGvDe%2FfBfVqQP0s%2FlTgcbh7I2uar3NOk8zrLlkk%3D&reserved=0
https://www.bureauwsnp.nl/vtlb/vtlb-calculator/handleiding-rekentool-onbekend-inkomen/
https://www.bureauwsnp.nl/vtlb/vtlb-calculator/handleiding-rekentool-onbekend-inkomen/


Vragen?

• NVVK –stel je vraag op de community of mail naar info@nvvk.nl

• Bureau Wsnp  - mail info@bureauwsnp.nl of bel 088-7871910

mailto:info@nvvk.nl
mailto:info@Bureauwsnp.nl

