
Waarom BVB?

Vanwege een wetswijziging in beslag- en executierecht 

moeten beslagleggers met ingang van 1 januari 2021 bij 

bankbeslag in het exploot het bedrag vermelden waarop het 

beslag niet geldig is.

Door dit beslagvrij bedrag kunnen schuldenaren in hun 

levensonderhoud voorzien. De hoogte van het beslagvrij 

bedrag is afhankelijk van de leefsituatie van de schuldenaar 

en de in de wet per leefsituatie opgenomen bedragen.

Wat is BVB?
Met de service Beslagvrij Bedrag (BVB)  kunnen 

beslagleggers het beslagvrij bedrag van een schuldenaar 

opvragen en hoeven dit niet meer handmatig vast te 

stellen. Wijzigingen in wet- en regelgeving worden 

centraal beheerd. 

Wettelijk kader:

artikel 475 lid 1 sub f en artikel 475a lid 5

van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

1 juli 2009.

WAT ZIJN DE KENMERKEN? HOE WERKT HET?

SNG zorgt voor het digitaal veilig ontsluiten van privacygevoelige informatie voor deurwaarders en organisaties in het publieke domein.

SNG is de partner voor het oplossen van informatiseringsvraagstukken van maatschappelijke aard.

• Geautomatiseerde berekening leefsituatie op basis van 

gegevens uit de BRP.

• Berekenen van het beslagvrij bedrag volgens de actuele 

wet- en regelgeving.

• Realtime informatie.

Beslagvrij Bedrag (BVB)

P R O D U C T S H E E T

• Beslaglegger stuurt een BVB vraagbericht naar de service BVB.

• In het vraagbericht worden de volgende gegevens meegegeven: 

datum titel, datum betekening, burgerservicenummer (BSN), 

referentie Deelnemer.

• BVB berekent na raadpleging BRP o.b.v. de leefsituatie het bijbehorende

beslagvrij bedrag van de schuldenaar.

• BVB koppelt de informatie realtime in het antwoordbericht terug. 

• BVB berichten kunnen afgehandeld worden via de dossierapplicatie 

(system-to-system) of via SNG Portaal.
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Wie is SNG?

Organisatie
 opgericht in 1995 
 digitaal veilig ontsluiten van privacygevoelige informatie 

voor gerechtsdeurwaarders, gemeenten en 
waterschappen en andere organisaties in het publieke 
domein

 jarenlange expertise op het snijvlak van invordering en 
informatisering

 honderden organisaties uit het publieke en private 
domein maken gebruik van de services

Maatschappelijke vooruitgang
SNG bedenkt en ontwikkelt vanuit samenwerking effectieve 
oplossingen voor complexe informatiseringsvraagstukken van 
maatschappelijke aard. SNG neemt initiatief in nuttige en 
betekenisvolle informatisering in het dynamisch speelveld 
van overheid en burger.

Voorbeelden van services en totaalconcepten die bijdragen 
aan een efficiënt werkproces en het voorkomen van 
schuldescalatie: Digitaal Beslagregister (DBR), VerwijsIndex
SchuldHulpverlening (VISH) en Schuldenwijzer.

Informatieketens
De experts van SNG brengen helderheid in informatieketens. 
Ze beschikken over domeinexpertise en zijn resultaatgericht. 
Binnen het Programma vBVV heeft dat geresulteerd in een 
rekenmodule die volledig ontzorgt.

HOE OPSTARTEN?

1. Gerechtsdeurwaarders en lokale overheden kunnen zich

aanmelden bij SNG.  

2. SNG stuurt de benodigde (deel)overeenkomsten en 

formulieren.

3. SNG verleent autorisatie na acceptatie van de correct 

ingevulde en ondertekende documenten.

4. Realisatie en acceptatie van de aansluiting eventueel i.s.m. de 

softwareleverancier van uw applicatie voor de

system-to- system toepassing.

Wilt u meer informatie, of aansluiten? Neem contact op met SNG.

WAT ZIJN DE STAPPEN VOOR AANSLUITING OP BVB?

WIE KUNNEN AANSLUITEN?

Alle beslagleggende organisaties kunnen gebruik maken van de 

service BVB: gerechtsdeurwaarders, gemeenten, waterschappen, 

gemeenschappelijke regelingen en uitvoeringsinstanties.

BVB is vanaf 14 februari 2022 beschikbaar in het SNG portaal. 

De berichtspecificaties voor BVB zijn in januari 2022 vrijgegeven 

voor ontwikkeling voor system-to-system koppelingen.

Voor implementatie kunt u toegang krijgen tot de technische 

specificaties en documentatie van BVB door een mail te sturen 

naar project@sng.nl.

Contactgegevens: 088 6389300 |mail@sng.nl | www.sng.nl
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