
Webcollege vtlb 1.1.2023 van de NVVK en Bureau WSNP

P R E S E N T A T O R E N :

K A R E N  S T O F F E L S - M O N T F O O R T  ( N V V K )

P A U L I N E D E  W I T - V A N  S C H I E  ( R V R / B U R E A U  W S N P )

1. Tijdelijke verhoging beslagvrije voet: woonlasten hoger dan drempelbedrag

2. Permanente verhoging beslagvrije voet: geen recht op huurtoeslag

3. Wijzigingen in de calculator, uitdraai en rapport, voorbeelden!

4. Herstel van vtlb-calculator juli 2022

5. Oproep voor een snelle herberekening vtlb in verband met stijging WML
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Ad 1. Woonlasten hoger dan drempelbedrag 1/3
Hoe het was: 

Bij woonlasten hoger dan 110% van de maximale huur voor  huurtoeslag is 
tijdelijke verhoging van de beslagvrije voet mogelijk *. 

Voorwaarden:

1. Alleen voor mensen in groep 3 (maximale beslagvrije voet)

2. Voor maximale 6 maanden. Verlenging van 6 maanden mogelijk als 
vordering in die periode voldaan kan worden.

* In 2022: maximale huur voor huurtoeslag is € 763,47 (2023: € 808,06). 
Drempelbedrag (110%) is € 839,82 (2023: € 888,87). Het verschil van        € 
76,35, (in 2023: € 80,81) moet men uit bvv betalen. 2



Ad 1. Woonlasten hoger dan drempelbedrag HT 2/3

Voorwaarden zijn per januari 2023 gewijzigd:

1. De eis dat men de maximale beslagvrije voet heeft bereikt is vervallen
(dus ook groep 1 en 2 komen in aanmerking)

2. Duur van de verlenging wordt per ministeriele regeling vastgelegd. Vanaf 
januari 2023 is de duur vastgesteld op 18 maanden, met de mogelijkheid 
van 6 maanden verlenging. 

3. Als sn al eerder een ophoging heeft gehad: ophoging opnieuw aanvragen, 
bij toekenning wordt de totale duur verkort met de eerder toegekende 
maanden.
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Ad 1. Gevolgen voor de vtlb-berekening? 3/3

Verhoging beslagvrije voet vanwege hoge woonlasten:

• Beslagvrije voet wordt hoger

• Correctie woonlasten boven maximale huurtoeslaggrens in nominaal 
bedrag valt daardoor dus lager uit. De eerste 18 maanden wordt hier 
alleen nog maar gecorrigeerd voor het verschil tussen 100-110% (€80,81).

• De rest zit in de beslagvrije voet

• Voor het vtlb zal dit meestal weinig uitmaken
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Ad. 2 Woonkosten zonder huurtoeslag 1/3
Hoe het was:

1. In beslagvrije voet wordt verondersteld dat men woonlasten heeft die 
passen bij het fiscaal inkomen en dat men aanspraak op huurtoeslag kan 
maken.

2. Mensen met een koopwoning hebben geen recht op huurtoeslag. Dit 
wordt gecompenseerd door een permanente verhoging van de beslagvrije 
voet. De verhoging is ongeveer gelijk aan het bedrag aan huurtoeslag wat 
men zou ontvangen als er wel recht op huurtoeslag is. Men moet dit 
aanvragen bij de beslaglegger.

3. Voorwaarde: belastbaar inkomen blijft onder maximale norm voor HT. 
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Ad. 2 Woonkosten zonder huurtoeslag 2/3
Wijzigingen:

1. Permanente verhoging is per 1.1.2023 ook mogelijk voor huurders die 
vanwege de aard van de woning geen recht hebben op huurtoeslag. 
( Let op: hoogte van de huur is niet relevant) 

2. Dit zijn onder andere kamerbewoners, bewoners van een recreatiewoning 
of woonboot.

3. Berekening gaat op zelfde wijze als bij mensen met een koopwoning. 
Gecompenseerd wordt wat je normaliter aan huurtoeslag zou ontvangen 
op basis van fiscaal inkomen.

4. Men moet bewijsstukken overleggen waaruit aard van de woning blijkt.
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Ad. 2. Gevolgen voor de vtlb-berekening? 3/3

Verhoging beslagvrije voet, omdat er geen recht op huurtoeslag is

• De beslagvrije voet wordt hoger

• De correctie individuele lasten in het nominaal bedrag wordt lager. Hier 
vergelijken we de werkelijke lasten A met de fictieve lasten in de 
compensatiekop B.  

• Voor het vtlb zal dit meestal weinig uitmaken

• Let OP: DIT GELDT DUS NIET ALS ER OM ANDERE REDEN DAN DE AARD 
VAN DE WONING GEEN HT MOGELIJK IS. (bijv. inwoners) 
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Ad. 3. Wijzigingen in de calculator 1/5

1. In het tabblad uitgaven is een veld toegevoegd: “recht op huurtoeslag 
gezien aard van de woning”. Staat standaard op “ja”. Zet dit ALLEEN op 
nee als aantoonbaar sprake is van: huur recreatiewoning, kamer, 
woonboot of tijdelijke woonruimte. 
Bij EEN koopwoning is dit veld niet invulbaar. 

2. In het tabblad uitgaven is het veld: “Startdatum correctie woonlasten” 
onzichtbaar gemaakt. Dit veld bepaalt de duur van de tijdelijke verhoging 
in de beslagvrije voet. 
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Ad. 3. Wijzigingen in de calculator 2/5

1. In het tabblad inkomen is bruto extra salaris onder punt 2 (inkomen met 
inbegrepen vakantiegeld) opnieuw invulbaar gemaakt.
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Ad. 3  Wijzigingen in de uitdraai 3/5

• Op pagina 1 wordt weergegeven hoe de correcties voor de woonlasten en 
de auto van de zaak zijn verwerkt in de beslagvrije voet en het nominaal 
bedrag

, 
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Correctie woonlasten- woonboot-geen HT
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Correctie woonlasten boven drempelbedrag
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Correctie woonboot met hoge huur (groep 2)
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Ad. 3  Wijzigingen in de uitdraai 4/5

• Op pagina 3 wordt bij de correctie individuele lasten de compensatiekop 
(B) berekend. 
Als er sprake is van een tijdelijke verhoging van de beslagvrije voet wordt 
dit bedrag gecorrigeerd voor de berekening van het EXTRA 
compensatiebedrag. Daardoor blijft dus goed zichtbaar wat de 
beslagvrije voet is zonder de tijdelijke verhoging. 

, 
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Correctie individuele lasten-groep 1 en 2
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Correctie individuele lasten-groep 3
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Ad. 3. Wijzigingen in het rapport 5/5

• Paragraaf 1.4.1 over het nieuwe huwelijksvermogensrecht is daar verwijderd en naar de 
handleiding verplaatst; 

• In de paragrafen 3.3.1 en 3.3.2 is beschreven wat de wijzigingen zijn voor tijdelijke en 
permanente  verhoging van de beslagvrije voet vanwege de woonlasten; 

• In paragraaf 5.5.3 is toegevoegd dat er (nog) geen aparte berekening voor de reiskosten 
is als schuldenaar gebruikt maakt van een elektrische auto;

• Paragraaf 6.1 is voor de leesbaarheid onderverdeeld in subparagrafen;

• Paragraaf 6.2.9 over vakantiegeld, tijdsparen en individueel keuzebudget is herschreven 
naar aanleiding van enkele vragen. Inhoudelijk is hier niets gewijzigd.
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Ad. 4. Aanpassing vtlb-calculator juli 2022
• In versie 4.3.1 (juli 2022) vond per abuis een verkeerde optelling plaats in het vtlb van een 

alleenstaande (ouder) met een auto van de zaak, 

• Som in “correctie individuele lasten” was niet correct

• Daarom een nieuwe versie, versie 4.3.2. Deze vervangt versie 4.3.1.

• In versie 4.4.1 (januari 2023) doet dit probleem zich niet meer voor.
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Aanpassing vtlb-calculator juli 2022
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Aanpassing vtlb-calculator juli 2022- wel goed
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Ad. 5 Belang van snelle herberekening Vtlb
• Bijstandsnormen en minimale inkomens zijn met ongeveer 10% gestegen, ook de 

meeste salarissen zijn gestegen, zij het wel minder

• Verhoging van de beslagvrije voet dus logischerwijs ook (mits juiste inkomen wordt 
gehanteerd!) 

• Verhoging van de toeslagen per 1.1.2023 (zorg, huur, kindgebonden budget)

• 500.000 extra toeslaggerechtigden (die dus van groep 3 naar groep 2 gaan) 

• WSNP: zsm maar in ieder geval < 1.3.2023

• NVVK: zsm maar in ieder geval <31.5.2023

• Convenant 31.1.2023 inzake versnelde aanpassing beslagvrije voet
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Ad. 5 Belang van snelle herberekening Vtlb

• Verhoging van kosten die met energie te maken hebben (all-in 
kamerhuur, vergoeding vrachtwagenchauffeur, vergoeding co-
ouderschap)

• Verlaging van de autokostencorrectie.

• Om deze reden: maak zo snel mogelijk een nieuwe vtlb-
berekening, met de nieuwe gegevens van inkomen, 
lasten en toeslagen. Verwachting is dat vtlb ruim hoger 
uitvalt 

• Altijd terugwerkende kracht tot 1.1.2023 bij hoger vtlb

• Lager vtlb: maatwerk afhankelijk van omstandigheden
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Voorbeeld: werkende kamerhuurder
Gegevens per januari 2023:

• Inkomen verhoogd van € 1800 naar € 1890 bruto (5%), €74 netto

• Standaard zorgpremie (van € 145 naar € 157)

• Verhoging zorgtoeslag van € 100 naar € 154

• All-in kamerhuur verhoogd van € 500 naar € 511,56

Bvv verhoogd van € 1212 naar € 1320 (waarvan €64 vanwege ontbreken HT)

Nominaal bedrag verlaagd van € 106,56 naar € 74,70

Vtlb verhoogd van € 1318,- naar € 1394= € 76 extra vtlb (plus € 54 extra ZT)

Afdracht verlaagd van € 261 naar € 242= € 19
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Voorbeeld: paar in groep 3
Gegevens per januari 2023:

• Gezamenlijk inkomen boven € 50.000,- per jaar, maar geen verhoging inkomen

• Standaard zorgpremie (van € 145 naar € 157)

• Verhoging kindgebonden budget van € 40 naar € 98

• Huur € 900

Bvv verhoogd van € 2335 naar € 2518

Nominaal bedrag verlaagd van € 256 naar € 232

Vtlb verhoogd van € 2591,- naar € 2750= € 159 (plus € 50 extra kindgebonden budget

Afdracht verlaagd van € 673 naar € 514 = € 159
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Dank voor uw aandacht!

Vtlb-calculator en rapport zijn te vinden op de website van Bureau Wsnp,

www.bureauwsnp.nl

Voor vragen, aanvullingen of opmerkingen:

• Bel of mail Bureau Wsnp (088-787 1910                                                           
of infowsnp@rvr.org) 

• Bel of mail NVVK  (085 489 5740) 
of info@nvvk.nl
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