Bijlage 2: Briefing inlichtingenbureau
Centrale voorziening Bvv (rekentool) per 1-1-2021 beschikbaar
Op dit moment wordt door een groot aantal overheidspartijen (zoals de VNG, Belastingdienst, UWV
en (gerechts)deurwaarders) gewerkt aan de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije
voet en het traject dat moet leiden tot een verbreding van het beslagregister. De op handen zijnde
wet regelt dat de beslagvrije voet van schuldenaren met geautomatiseerd beschikbaar gestelde
gegevens kan worden vastgesteld. Naar verwachting treedt de wet per 1 januari 2021 in werking.
Centrale voorziening Bvv (Rekentool)
Stichting Inlichtingenbureau werkt momenteel hard aan een rekentool die de berekening voor het
bepalen van de beslagvrije voet uitvoert. De rekentool zorgt ervoor dat de berekening voor de
beslagvrije voet transparanter is en niet meer handmatig uitgevoerd hoeft te worden door
beslagleggende partijen. Bij een bevraging van de rekentool worden de benodigde gegevens bij de
verschillende bronnen opgehaald en gecombineerd. Daarnaast is er binnen de rekentool de
mogelijkheid om handmatig extra gegevens mee te leveren. De rekentool zal per 1 januari 2021 via
een webportaal en via applicatie-to-applicatie (webservice) beschikbaar komen voor gemeenten en
waterschappen.
Aansluiting en ingebruikname rekentool
De wens is om tussen 1 september 2020 en 1 januari 2020 alle gemeenten en waterschappen bij het
Inlichtingenbureau aan te sluiten zodat u, wanneer de wet vBvv op 1 januari 2021 in werking treedt,
direct gebruik kunt maken van de rekentool. Om dit te realiseren zijn er een aantal stappen die
genomen moeten worden door u als organisatie. Wij adviseren u om nu alvast over deze punten na
te denken:
Kies uw aansluiting: Applicatie-to-applicatie koppeling of webportaal
De Bvv rekentool zal op twee manier beschikbaar komen voor uw organisatie: via een applicatie-toapplicatie koppeling en via een webportaal. Ga binnen uw organisatie na wat de wensen zijn voor de
aansluiting en welke afdelingen of personen gebruik moeten maken van de tool om zo een inschatting
te kunnen maken van wat er voor uw organisatie werkt. Stem dit ook af met de softwareleverancier
van uw eigen beslagsysteem.
Meld u aan voor de Bvv rekentool
Om gebruik te kunnen maken van de Bvv rekentool is het belangrijk om uw organisatie aan te melden
voor de dienstverlening van het Inlichtingenbureau. Zowel voor de aansluiting op de applicatie-toapplicatie koppeling als het portaal is aanmelden nodig.
Het aanmelden zal middels een aanmeldformulier gaan. Dit formulier zal uiterlijk 1 september
beschikbaar worden gesteld via onze website. Maakt uw gemeente of waterschap onderdeel uit van
een samenwerkingsverband, dan bestaat ook de mogelijkheid om de aanmelding door één van de
andere organisaties te laten doen.
Vraag E-herkenning aan
Voor de nieuwe dienstverlening van het Inlichtingenbureau is het noodzakelijk dat uw organisatie Eherkenning heeft. Indien uw organisatie dit nog niet heeft adviseren wij u dit zo spoedig mogelijk aan
te vragen. Er moet op organisatieniveau én op gebruikersniveau E-herkenning aangevraagd worden.
Houdt hierbij rekening met mogelijke doorlooptijden voor de aanvraag en met het minimale
benodigde beveiligingsniveau eH3. Voor meer informatie omtrent uw e-herkenningsmiddel verwijzen
wij u graag door naar de website van E-herkenning.
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Schakel met uw softwareleverancier of interne applicatie/systeembeheerder
Per 1 september is het ook mogelijk om de koppelingen tussen de Bvv rekentool en uw eigen
beslagsystemen te gaan leggen. Om deze koppeling vóór 1 januari 2021 te realiseren adviseren wij u
vooral spoedig contact op te nemen met de applicatie- of systeembeheerder binnen uw eigen
organisatie of uw softwareleverancier. Zij kunnen u helpen met de technische stappen die verder
genomen moeten worden in het aansluitproces.
Documentatie voor het aansluitproces
Om u zo goed mogelijk te ondersteunen in het aansluitproces zal er uiteraard uitgebreide
documentatie beschikbaar worden gesteld. De documentatie zal gelijktijdig met het aanmeldformulier
beschikbaar zijn via de websites van het Inlichtingenbureau en VNG Realisatie.
Op de website van de VNG is nu al diverse documentatie omtrent vBvv beschikbaar, waaronder een
praktische Q&A, een handreiking en de berichtspecificaties voor de Bvv rekentool. Voor specifieke
vragen over de Bvv rekentool kunt u contact opnemen met de servicedesk van het Inlichtingenbureau
via 0800 222 11 22 of per email via servicedesk@inlichtingenbureau.nl.
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