
 

 
Er is geen schuldregelingstraject waarin er niet mee gewerkt wordt; het ‘vrij te laten bedrag’. Het 
budgetplan van de cliënt is afhankelijk van deze berekening en ook de afloscapaciteit voor het 
betalingsvoorstel wordt hieruit afgeleid. Daarom is het een must voor iedereen die betrokken is bij één 
van de facetten van schulddienstverlening, om te weten hoe deze berekening eruitziet en welke 
factoren een rol spelen in de bepaling van het vrij te laten bedrag. 
 
Om mensen in de gelegenheid te stellen om op eigen initiatief basiskennis van het berekenen van het 
VTLB op te doen, heeft Bender de e-learning VTLB (basis) ontwikkeld. 
 

 
Deze e-learning is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de berekening van het vrij te laten 
bedrag. De VTLB berekening is nieuw voor je en je wil basiskennis opdoen over deze berekening. Je 
bent medewerker van een schulddienstverlener, een wijkteam of beschermingsbewindvoerder.  

 
Bender heeft een ruim aanbod aan e-learning binnen het sociaal domein. 
E-learning kent grote 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. 

Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender Academie. In de e-learning word je aan de hand 
van theorie en opdrachten door de berekening van de beslagvrije voet, het nominaal bedrag en 
uiteindelijk het VTLB geleid. Terwijl je door de berekening geleid wordt, worden verschillende 
correcties besproken die aan bod komen in de beslagvrije voet en het nominaal bedrag. 
 

 
De volgende onderwerpen komen aan bod: 

● Doel van de VTLB; 
● Basisbeginselen VTLB; 
● Toepasselijke wet- en regelgeving; 
● Opbouw berekening VTLB en het VTLB rapport; 
● Toepasselijke norm; 
● Correctie woonlasten (huur); 
● Correctie ziektekostenverzekering; 
● Correctie kindgebonden budget; 

 



● De beslagvrije voet; 
● Het nominaal bedrag; 
● Het Vrij te laten bedrag en VTLB-calculator. 

 

 
In deze e-learning werk je aan de volgende leerdoelen:  

● Je kent de relevante wet en regelgeving op het vlak van de berekening van het VTLB 
● Je bent in staat om een eenvoudige beslagvrije voet te berekenen 
● Je kunt de actuele ReCoFa rekenmethodiek toepassen 
● Je weet welke invloed toeslagen hebben op de beslagvrije voet 
● Je weet welke vrijlatingen en verhogingen toegepast mogen worden in de beslagvrije voet 
● Je weet wat het nominale bedrag is en weet waaruit dit is opgebouwd. 

 
Na het volgen van deze module ben je in staat een eenvoudige berekening te maken en heb je een 
basis gelegd om je verder te verdiepen in het onderwerp. 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de e-learning hebt bijgewoond. 

 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw. 
 

 
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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