
SNG Rekenmodule BVV

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

Waarom een rekenmodule 
beslagvrije voet?

Ruim 1,4 miljoen huishoudens hebben betalingsproblemen. 

De kern van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet 

(vBVV) bestaat uit een vereenvoudigd model 

(rekenmodule) om de beslagvrije voet te berekenen, 

waarbij gegevens geautomatiseerd worden opgevraagd bij 

Basisregistratie Personen (BRP) en UWV Polis en niet meer 

grotendeels hoeven worden opgevraagd bij de burger. De 

rekenmodule is een belangrijke basis voor verbetering en 

de borging van het bestaansminimum.

De SNG Rekenmodule BVV ontzorgt beslagleggers 

volledig door de rekenregels uit de wet toe te passen 

en (de volgorde van) het beslagobject te bepalen. Het 

resultaat van de berekening, de beslagvrije voet, is 

direct toepasbaar voor beslaglegging, verrekening en 

de modelmededeling.

De SNG Rekenmodule BVV is sinds juni 2020 

beschikbaar voor aansluiting op applicaties van 

beslagleggende organisaties en per 1 januari 2021 in 

productie.

Wettelijk kader: 

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet,  

met ingang van 1 januari 2021.

BRONNEN EN BASISGEGEVENS

De rekenmodule van SNG maakt automatisch gebruik van de 

basisbronnen BRP en UWV Polis. De BRP wordt geraadpleegd 

voor BSN, adres en leefsituatie. De UWV Polis wordt 

geraadpleegd voor de identiteit van de inkomensverstrekker(s) 

van de schuldenaar en de benodigde inkomensgegevens.

De benodigde autorisaties voor de rekenmodules binnen het 

Programma Implementatie Wet vBVV (Programma vBVV) zijn 

afgestemd met het ministerie van SZW en de RvIG en formeel 

bekrachtigd.

Aanvullende gegevens en verwerking kunnen toegevoegd 

worden in de vraag aan de rekenmodule. De rekenregels zijn 

bepaald in de Wet vBVV.

VERWERKING AANVULLENDE GEGEVENS

De rekenmodule van SNG verwerkt de gegevens uit de 

basisbronnen en aanvullende gegevens. Het resultaat kan direct 

gebruikt worden bij beslaglegging.

De aanvullende gegevens moeten door de beslaglegger 

meegegeven worden zoals in de wet is gespecificeerd.

De rekenmodule van SNG biedt de mogelijkheid om zelf het 

beslagobject in te voeren, of deze automatisch te laten kiezen 

volgens de wettelijke volgorde regeling. 

Alle rekenmodules binnen het Programma vBVV moeten door 

middel van een ketentest bewijzen dat het resultaat conform 

programmaspecificaties is. De uitkomst van de berekening 

beslagvrije voet is eenduidig bij gelijke invoer.

SNG zorgt al 25 jaar 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.
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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 informatisering 
vraagstukken van maatschappelijke aard. En 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.

WIE KUNNEN ER GEBRUIK VAN MAKEN?

Beslagleggende organisaties kunnen gebruik maken van de SNG 

Rekenmodule BVV: gerechtsdeurwaarders, gemeenten, 

waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

De SNG Rekenmodule BVV is in juni 2020 beschikbaar gesteld 

voor aansluiting op applicaties van beslagleggende organisaties, 

om tijdige invoering voor beslagleggers haalbaar te maken. 

De rekenmodule van SNG is per 1 januari 2021 in productie. 

INFORMATIE VOOR DE BURGER?

De burger ontvangt van de beslaglegger een modelmededeling: 

een brief waarin de berekende beslagvrije voet vermeld staat en 

de gegevens waarop de beslagvrije voet is gebaseerd. Hiermee 

kan de burger de berekende beslagvrije voet controleren. 

Met de informatie uit de modelmededeling kan de burger, zijn 

schuldhulpverlener of bewindvoerder, sinds 4 januari 2021 de 

beslagvrije voet narekenen op www.uwbeslagvrijevoet.nl.

SNG zorgt al 25 jaar 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.

WAT ZIJN DE STAPPEN VOOR AANSLUITING? WAAR IS INFORMATIE BESCHIKBAAR?

Aansluiting op de SNG Rekenmodule BVV kan rechtstreeks vanuit 

uw eigen applicatie en via de softwareleveranciers van 

bestaande applicaties bij de beslagleggende organisatie.

 Aanmelden via https://rekenmodule.sng.nl/aanmelden voor 

het verkrijgen van de benodigde documenten.

 Aanlevering van alle getekende documenten aan SNG.

 Autorisatie op basis van getekende overeenkomsten na 

toetsing juridische entiteit.

 Aansluiting i.s.m. de softwareleverancier van uw applicatie.

Softwareleveranciers kunnen toegang krijgen tot de technische 

specificaties en documentatie van de SNG Rekenmodule BVV en 

veelgestelde vragen, door een verzoek te sturen naar 

project@sng.nl.

Beslagleggers en professionals kunnen informatie over de SNG 

Rekenmodule BVV raadplegen op https://rekenmodule.sng.nl.

Er is tevens de mogelijkheid tot inschrijving op een nieuwsbrief. 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met SNG.

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