Bepaling

indicatieperiode

Stap 1
Is in een van de in de
Ja
beoordeling mee te nemen
aangiftetijdvakken sprake
geweest van een uitbetaling van
vakantiebijslag of een extra
periode salaris?

Stap 3
Is sprake van meerdere
aangifteperioden die in de
beoordeling kunnen worden
betrokken?

Stap 2
Het uitbetaalde bedrag dient in Is sprake van meerdere
mindering te worden gebracht inkomstenverhoudingen?
op het loon LB/PH van de
desbetreffende aangiftetijdvak.
Ga naar stap 2. Daar waar in het
vervolg gesproken wordt over
loon LB/PH, wordt gedoeld op
het loon LB/PH waarop de
uitbetaalde vakantiebijslag of
het uitbetaalde extra periode
salaris in mindering is gebracht

Nee

Ga naar stap 2

Ja

Ga naar stap 3a

Nee

De beschikbare aangifteperiode
dient als indicatieperiode. Ga
naar stap 4

Stap 3c
Wijkt het loon LB/PH van het
Ja
voorlaatste aangiftetijdvak
minder dan 2,5% af van het loon
LB/PH in de aan het voorlaatste
aangiftetijdvak voorafgaande
Nee

Het voorlaatste aangiftetijdvak
dient als indicatieperiode. Ga
naar stap 4
De drie laatste
aangiftetijdvakken dienen als
indicatieperiode

Ja

Ga naar stap 2a

Nee

Ga naar stap 3

Stap 3a
Wijkt het loon LB/PH in het laatste Nee
aangiftetijdvak minder dan 2,5% af
van het loon LB/PH in het een na
laatste of aan het een na laatste
voorafgaande aangiftetijdvak?

Ja

Ga naar stap 3b

Het laatste aangiftetijdvak dient
als indicatieperiode. Ga naar
stap 4

Stap 2a
Kennen de verschillende
Ja
inkomstenverhoudingen van
elkaar afwijkende
aangiftetijdvakken?

Het laatste aangiftetijdvak van de
afzonderlijke inkomstenverhoudingen
wordt in de berekening betrokken. Ga naar
stap 4.

Nee Ga naar stap 3
Stap 3b
Kunnen slechts twee
aangiftetijdvakken in de
beoordeling worden
betrokken?

Nee Ga naar stap 3c

Ja

De twee beschikbare aangiftetijdvakken
dienen als indicatieperiode. Ga naar stap 4

Herleiding belastbaar
jaarinkomen

Stap 4
Is sprake van opbouw van recht Ja
op vakantiebijslag of een extra
periode salaris bij een of
meerdere
inkomstenverhoudingen?

Ja
Stap 6a
Is sprake van meerdere
Ja
inkomstenverhoudingen binnen
de indicatieperiode?

Nee

Het voor de desbetreffende
inkomstenverhouding in de
indicatieperiode opgegeven
loon LB/PH moet worden
vermenigvuldigd met de in
artikel 3, eerste lid, van het
Besluit beslagvrije voet
genoemde factor. Ga naar stap
5

Stap 5
Ziet de indicatieperiode op
meerdere aangiftetijdvakken per
inkomstenverhouding?

Ga naar stap 5

Ja

Nee

Stap 6
Het belastbaar inkomen binnen Is het aangiftetijdvak gelijk
de indicatieperiode dient per
aan een maand?
inkomstenverhouding te
worden teruggebracht tot een
gemiddeld belastbaar inkomen
per aangiftetijdvak

Ga naar stap 6

Nee Het belastbaar inkomen dient naar
maandinkomen te worden herleid. Ga naar
stap 6a

Ja

Ga naar stap 6a

Ja

De beslagvrije voet bedraagt de prijs die is
verschuldigd voor verzorging dan wel
verpleging, verhoogd met twee derde van
de bijstandsnorm, genoemd in artikel 23,
eerste lid, van de Participatiewet en het
bedrag, genoemd in artikel 23, tweede lid,
van de Participatiewet. Ga naar stap 12

Het belastbare maandinkomen
van de afzonderlijke
inkomstenverhoudingen binnen
de indicatieperiode dient bij
elkaar te worden opgeteld en
vervolgens
naarmaandinkomen
jaarinkomen te
Het belastbare
binnen de indicatieperiode
dient naar jaarinkomen te
worden herleid

Ja

Ga naar stap 7a

Nee

Ga naar stap 8

Nee

Ga naar stap 8a

Ja

Ga naar stap 9

Berekening beslagvrije voet

Gehuwd

Stap 7
Heeft de schuldenaar een
echtgenoot?

Stap 8
Heeft de schuldenaar een
woonadres in Nederland op
basis van de Basisregistratie
Persoonsgegevens?

Stap 7a
Blijkt uit de polisadministratie dat Ja
de echtgenoot over inkomen
beschikt?

a
Heeft de schuldenaar inzicht
gegeven in zijn leefsituatie en zijn
bronnen van inkomsten?

De stappen 1 tot en met 6a
dienen te worden herhaald om
het belastbaar jaarinkomen van
de echtgenoot te bepalen. Ga
naar stap 7b

Nee

Ga naar stap 8

Nee

De beslagvrije voet bedraagt
ten hoogste 47,5% van de
norm, genoemd in artikel 21,
onderdeel b, van de
Participatiewet. Ga naar stap 12

Ja

Ga naar stap 9

Stap 7b
Het belastbaar jaarinkomen
van de echtgenoot dient bij
het belastbaar jaarinkomen
van de schuldenaar te
worden opgeteld. Ga naar
stap 8

Stap 9
Is de schuldenaar ter
verzorging of verpleging in
een daartoe bestemde
inrichting opgenomen?

Nee Ga naar stap 10

Vervolg berekening beslagvrije voet

Stap 10
Is het berekende belastbaar
Ja
inkomen hoger of gelijk aan het
belastbaar inkomen dat
noodzakelijk is om de uitkomst
van de in artikel 475da, tweede
lid, van de wet opgenomen
formule gelijk te laten zijn aan
het in het eerste lid van dat
artikel opgenomen bedrag?
Nee

Ophoging van de beslagvrije voet

Stap 11
Is de schuldenaar eigenaar van Ja
een door hemzelf bewoonde
woning en heeft hij in verband
hiermee verzocht om ophoging
van de beslagvrije voet?

Nee
Stap 12a
Is reeds sprake van beslag op of Ja
verrekening van een vordering
tot periodieke betaling bedoeld
in artikel 475c, eerste lid,
onderdeel j?

Nee

Dan bedraagt de beslagvrije
voet het voor de
desbetreffende leefsituatie
opgenomen bedrag in artikel
475da, eerste lid, Rv. Ga naar
stap 13

De beslagvrije voet is gelijk aan
de uitkomst van de in artikel
475da, tweede lid, Rv
opgenomen formule. Ga naar
stap 11
Ga naar stap 11a

Ga naar stap 12

Stap 11a
Is het op basis van stap 5 en 7
berekende belastbaar inkomen
lager dan het voor hem geldende
norminkomen, bedoeld in artikel
14, eerste lid, van de Wet op de
huurtoeslag

Ja

De beslagvrije voet wordt
opgehoogd met het op de in
artikel 4 van het Besluit
beslagvrije voet beschreven
wijze, berekende bedrag. Ga
naar stap 12

Nee

Ga naar stap 12

Stap 13
De beslagvrije voet wordt
Heeft de schuldenaar woonkosten Ja
opgehoogd met het bedrag dat die ten minste 10% meer bedragen
in verband met het beslag/de dan de in artikel 13, eerste lid,
verrekening wordt
onderdeel a, van de Wet op de
afgedragen/verrekend. Ga naar huurtoeslag opgenomen
stap 14
rekenhuur en heeft de schuldenaar
in verband hiermee verzocht om
ophoging van de beslagvrije voet?

Ga naar stap 14

Nee

De beslagvrije voet wordt voor
de duur dat de schuldenaar
deze woonkosten heeft, maar
ten hoogste zes maanden,
verhoogd met het bedrag
waarmee de woonkosten de
eerder genoemde rekenhuur
vermeerderd met 10%
ophoging overstijgen. Ga naar
stap 14
Ga naar stap 14

Stap 12
Is een vordering tot
periodieke betaling als
bedoeld in artikel 475c,
eerste lid, a tot en met i, Rv
het (beoogd) object van
beslag?

Ja

Ga naar stap 12a

Nee Ga naar stap 14

Omrekening naar netto
maandinkomen
In mindering te brengen inkomen partner en 95%
regel

Stap 14
Voor de vervolgstappen dient
het loon LB/PH omgerekend te
worden naar netto inkomen. De
omrekening van het loon LB/PH
naar netto inkomen geschiedt
op de in artikel 5, tweede lid,
van het Besluit beslagvrije voet
beschreven wijze.

Het loon LB/PH van de
aanwezige inkomstenverhoudingen van zowel de
schuldenaar als zijn eventuele
echtgenoot, binnen de op basis
van stap 1 tot en met 3c voor
de berekening in aanmerking te
nemen aangiftetijdvakken,
dient naar netto te worden
omgerekend. Door naar stap
14a

Stap 15
Is sprake van een echtgenoot en Ja
beschikt deze op basis van de
polisadministratie over inkomen
dan wel ontvangt deze inkomen
uit een vordering tot periodieke
betaling bedoeld in artikel 475c,
eerste lid, onderdeel h?

Berekening beslagvrije voet bij
beslag op toeslagen en in
mindering te brengen
neveninkomsten schuldenaar

Nee
Stap 17
Is een vordering tot periodieke Ja
betaling als bedoeld in artikel
475c, eerste lid, onderdeel j het
(beoogd) object van beslag?

Nee

Het totaal van het op basis van
stap 14 en 14a berekende netto
inkomen van de echtgenoot
plus het totaal aan inkomen uit
de vordering tot periodieke
betaling bedoeld in artikel 475c,
eerste lid, onderdeel h van de
echtgenoot dient tot ten
hoogste de helft van de op
basis van stap 8 tot en met 13
berekende beslagvrije voet in
mindering te worden gebracht
op deze beslagvrije voet.
Vervolgens door naar stap 16

Ga naar stap 16
Ga naar stap 17a

Ga naar stap 18

a
Is/zijn de bij de berekening in
aanmerking te nemen
aangifteperiode(n) gelijk aan een
maand?

Nee

Het op basis van stap 14
berekende netto loon van de
inkomstenverhouding waar dit
niet voor geldt dient naar
maandinkomen te worden
herleid. Ga naar stap 15

Ja

Ga naar stap 15

Stap 16
Ontvangt de schuldenaar periodiek Ja
inkomsten die niet in de
polisadministratie zijn opgenomen,
maar die wel bekend zijn bij de
beslagleggende partij (voorlopige
teruggave inkomstenbelasting/
alimentatie)?

Nee
a
Is de hoogte van de vordering tot Ja
periodieke betaling die door het
beslag (zou) worden getroffen
hoger dan het verschil tussen het
totaal aan netto inkomen van de
schuldenaar zoals berekend op
basis van stap 14, 14a en 16 en de
beslagvrije voet zoals berekend op
basis van stap 8 tot en met 13, 15
en 16a?
Nee

a
Het periodieke netto inkomen Bedraagt het verschil tussen Nee De beslagvrije voet is in tegenstelling tot
uit deze inkomsten dient te
het totaal aan netto inkomen
het op basis van de stappen 8 tot en met
worden opgeteld bij het totaal van de schuldenaar zoals
13 en 15 berekende bedrag gelijk aan 95%
aan periodieke netto-inkomsten berekend op basis van stap
van het op basis van stap 14, 14a en 16
van de schuldenaar zoals
14, 14a en 16 en de
berekende totale netto-inkomen. Ga naar
berekend in stap 14 en 14a.
beslagvrije voet zoals
stap 17
Vervolgens naar stap 16a
berekend op basis van stap 8
tot en met 13 en 15 meer
dan 5% van het berekende
totale netto inkomen?

Ga naar stap 16a
Het beoogd beslag op de
vordering tot periodieke
betaling kan hooguit leiden tot
een afdracht die gelijk is aan
het berekende verschil tussen
totaal netto inkomen en
beslagvrije voet.

De vordering tot periodieke
betaling wordt volledig door
het beslag getroffen

Stap 18
Ontvangt de schuldenaar
naast het (beoogd) object
van beslag nog ander
inkomen uit een vordering
tot periodieke betaling
bedoeld in artikel 475c,
eerste lid, onderdelen a tot
en met i?

Ja

Ga naar stap 17

Ja

Het netto-inkomen uit de vorderingen tot
periodieke betaling bedoeld in artikel 475c,
eerste lid, onderdelen a tot en met i, voor
zover deze niet het object van (beoogd)
beslag vormen, dienen bij elkaar te worden
opgeteld en op de beslagvrije voet in
mindering te worden gebracht. Ga naar
stap 19

Nee Ga naar stap 19

Varia

Stap 19
Heeft de schuldenaar een vaste Ja
woon- of verblijfplaats buiten
Nederland?

Nee
De uitkomst van de blauw
opgevulde vlakken dient
afgerond te worden naar een
bedrag in hele euro's, waarbij
bedragen van 0,5 of hoger naar
boven worden afgerond

De uitkomst van de oranje
opgevulde vlakken dient
afgerond te worden naar een
bedrag tot twee cijfers achter de
komma, waarbij bedragen van
0,005 of hoger naar boven
worden afgerond

Stap 20
De beslagvrije voet dient te
Wordt de bestuursrechtelijke
worden vermenigvuldigd met premie als bedoeld in artikel 18f
de voor zijn woonland geldende van de Zorgverzekeringswet
factor, zoals opgenomen in
ingehouden op het (beoogde)
Bijlage 1 van de Regeling
object van beslag?
beslagvrije voet. Ga naar stap
20

Ga naar stap 20

Ja

Nee

Stap 21
Op de beslagvrije voet dient het Is sprake van een voor
Ja
bedrag dat Ga middel van deze privédoeleinden door de
inhouding wordt geïnd in
derde aan de schuldenaar ter
mindering te worden gebracht. beschikking gesteld
Ga naar stap 21
vervoermiddel en heeft de
schuldenaar nagelaten om de
daarmee verbonden
inhouding bij aanvang van
het eerste kalenderjaar
volgend op het kalenderjaar
waarin het beslag is gelegd te
doen eindigen?

Ga naar stap 21

Nee

De beslagvrije voet kan na ommekomst
van het kalenderjaar met de in verband
met dit voordeel geheven loonheffing
worden verminderd.

