
 
Het ‘vrij te laten bedrag’ is een berekening waar veel vanaf hangt in een schuldregelingstraject. Deze 
berekening verandert voortdurend. De basis van de berekening is vrij eenvoudig maar om alle mitsen, 
maren en uitzonderingen onder de knie te krijgen is een stevige cursus een vereiste. Schrijf je in voor 
de cursus Berekening Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). 
 

 
Je hebt al enige ervaring - in de praktijk of tijdens een opleiding - met het werken met het ‘vrij te laten 
bedrag’. 
 

 
Deze opleiding wordt in blended learning-vorm aangeboden. Blended learning is de combinatie van 
e-learning en klassikaal leren en biedt veel voordelen: 

+ Snel: je kunt direct starten; 
+ Flexibel: je leert waar en wanneer het jou (of je team) uitkomt; 
+ Efficiënt: je verliest geen reistijd; 
+ Voordelig: je bespaart reiskosten; 
+ Effectief: je leert in je eigen tempo en kunt lesstof terugkijken. 
+ Tijdens de klassikale lessen kun je kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder 

begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met 
professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.  

 
Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender Academie.  
 
De eerste kennismaking met het VTLB vindt plaats in de vorm van een e-module. Hiermee raak je 
bekend met de termen en de methodiek. Nadat eerst de e-module is afgerond wordt de rest van deze 
cursus klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden 
ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen 
met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is. 
 

 
De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod: 

● De relevante wet- en regelgeving op het vlak van de berekening van het ‘vrij te laten bedrag’; 
● de actuele Recofa-rekenmethodiek; 
● de invloed van feitelijke omstandigheden op de berekening zoals de leeftijd, de woonsituatie, 

de gezinssamenstelling etc.; 
● de berekening van de beslagvrije voet; 
● soorten inkomsten en hoe daar rekening mee te houden, zoals inkomsten uit arbeid, sociale  

 



● zekerheidsuitkeringen, alimentatie; 
● de verschillende fiscale heffingskortingen en -toeslagen en hoe daar rekening mee te houden; 
● welke vrijlatingen en verhogingen moeten worden toegepast; 
● wanneer en onder welke voorwaarden het ‘vrij te laten bedrag’ nominaal gewijzigd kan 

worden. 
 

 
Tijdens deze dag leer je niet alleen alle regelgeving omtrent het ‘vrij te laten bedrag’. Je leert ook de 
principes erachter en de toepassing in de praktijk. Vanzelfsprekend komt de beslagvrije voet ook aan 
bod. 
 
Je ontvangt een “Certificaat” indien je de e-module hebt afgerond en de cursus hebt bijgewoond. 
 

 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank 
en lunchbuffet. 
 

 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact 
met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je 
bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen 
naar cursussen@bendergroep.nl. 
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