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Introductie
Om de BVV te berekenen, dient de afnemer data in te voeren. Dit document is een aanvulling op de
reeds bestaande SGR/SuwiML documentatie en de berichtspecificaties.
Er zijn 2 bericht specificaties. Voor de initiële berekening is dit BVVInitBerekeningBeslaglegger en
voor de herziene berekening is dit BVVHerzieneBerekeningBeslaglegger. De elementen en velden
die in dit document besproken worden zijn in deze bericht specificaties terug te vinden.
In dit document wordt er op een aantal velden een BVV-specifieke toelichting gegeven.
Daarnaast wordt de herziene berekening toegelicht. Er zijn 2 varianten van de herziene berekening.
Het onderscheid wordt gemaakt tussen Herziene berekening met beperkte bron bevraging en
herziene berekening zonder bron bevraging.
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1. Toelichting BVV specifieke velden
Velden die hieronder staan beschreven worden zowel voor de initiële als voor de herziene
berekening gebruikt.
1. DatAanvraagBvv
BKWI verwacht dat de afnemer het veld DatAanvraagBvv leeg laat of de systeemdatum invult.
Wanneer het veld niet wordt ingevuld, vult BKWI deze met de systeemdatum.
2. StandaardBedr
Voor alle bedragen die gebruikt worden tijdens de BVV berekening geldt dat deze uit 4
elementen bestaan. Dit zijn de elementen in onderstaande tabel. BKWI maakt gebruik van de
SuwiML standaard en deze elementen zijn daar onderdeel van. Echter worden ze niet
allemaal gebruikt in de BVV berekening. Deze velden worden daarom toegelicht.
Veldnaam zoals in SuwiML
CdMunteenheid
CdPositiefNegatief
WaardeBedr
CdPeriodeEenheidGeldigheidBedr

Tabel 1: Subelementen van StandaardBedr

CdMunteenheid is standaard euro. Mocht er toch iets anders ingevuld worden dan euro, dan
negeert BKWI het. Er wordt namelijk altijd gerekend met euro.
Het veld CdPeriodeEenheidGeldigheidBedr wordt in de BVV berekening alleen gebruikt voor
de waarden die binnen het element BasisBerekeningInkomstenBvvOpgaveBp vallen. Dit zijn:
1. BedrGemiddeldeLoonLbPremieVolksverz
2. BedrGemiddeldeIngehoudenLbPremieVolksverz
3. BedrGemiddeldeVakantietoeslag
4. BedrGemiddeldeOpgbRechtVakantietoeslag
5. BedrGemiddeldeExtraPrdSalaris
6. BedrGemiddeldeOpgbRechtExtraPrdSalaris
7. BedrGemiddeldeIngehoudenBijdrageZvw
8. BedrGemiddeldeSchoonloonBvv
9. BedrGemiddeldeNettoPeriodeinkomenBvv
Wanneer bovenstaande 9 velden door de afnemer worden gevuld in de herziene berekening,
dan is het verplicht om CdPeriodeEenheidGeldigheidBedr in te vullen. Zorg dus als afnemer
dat CdPeriodeEenheidGeldigheidBedr gelijk is voor bovenstaande 9 velden. Wanneer het
BKWI verschillende CdPeriodeEenheidGeldigheidBedr ontvangt, wordt er namelijk één van de
negen gekozen.
Binnen het element BasisBerekeningInkomstenBvvOpgaveBp zijn er nog 2 overige bedragen
waar de duur periode niet aan toegevoegd hoeft te worden. Hier staat namelijk al in de naam
om welke periode het gaat. Dit zijn BedrBelastbaarJaarinkomenBvv en
BedrNettoMaandinkomenBvv.
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Mocht de afnemer toch de CdPeriodeEenheidGeldigheidBedr invullen voor bedragen die
buiten BasisBerekeningInkomstenBvvOpgaveBp vallen, dan wordt de ingevulde periode door
het BKWI genegeerd.

2. Herziene berekening
Ten eerste worden de twee soorten herziene berekeningen toegelicht. Ten tweede volgt er een
instructie om de gegevens van de partner aan te passen en een instructie omtrent het aanpassen
van de inkomsten gegevens. Tot slot volgen er een aantal voorbeelden.

2.1 Twee soorten herziene berekeningen
Er zijn twee soorten herziene berekeningen:
De herziene berekening zonder bron bevraging kan gebruikt worden om de gegevens van
de schuldenaar en/of de partner aan te passen, of de partner en bijbehorende gegevens te
verwijderen.
De herziene bevraging met beperkte bronbevraging wordt gebruikt om de partner BSN te
veranderen (de partner van de initiele berekening klopte niet of de schuldenaar heeft een
andere partner gekregen) of om een partner BSN toe te voegen (als deze er tijdens de initiele
berekening nog niet was). Vervolgens wordt de UWV Polis Administratie gebruikt om de
inkomstengegevens van de nieuwe partner op te vragen. Tevens kan in deze bevraging
tegelijkertijd ook de gegevens van de schuldenaar zelf worden aangepast.

2.2 Instructie: indicatie bevraging UWV Polis Administratie
- Herziene berekening zonder bron bevraging
De afnemer vult zelf de inkomsten gegevens van de partner in (indien er sprake is van een partner).
Om aan te geven dat de UWV polis administratie niet bevraagd hoeft te worden, vult de afnemer het
veld IndBevragenInkomstengegevensUwv met ‘2’. (Dit betekent voor BKWI Nee)

- Herziene berekening met beperkte bron bevraging
De afnemer vult het veld IndBevragenInkomstengegevensUwv met ‘1’ (dit betekent voor BKWI Ja) en
geeft daarmee aan dat de UWV polis administratie bevraagd dient te worden voor de nieuwe partner.
Wanneer de afnemer het veld IndBevragenInkomstengegevensUwv vult met ‘1’ invult, maar
vervolgens toch inkomstengegevens van de partner invult, worden deze genegeerd en/of
overschreven met nieuwe informatie uit de polis administratie.

2.3 Instructie: aanleveren inkomsten gegevens
Wanneer de afnemer door middel van een herziene berekening de inkomsten gegevens van de
schuldenaar en/of de partner wil aanleveren, moet hij rekening houden met het volgende. Er zijn twee
niveaus waarop de afnemer de inkomsten gegevens kan aanleveren.
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1. InkomstenopgaveOpgaveBp – Dit zijn de inkomsten opgaven die gebruikt worden als input
voor BasisBerekeningInkomstenBvvOpgaveBp
2. BasisBerekeningInkomstenBvvOpgaveBp – Deze basis berekening wordt gebruikt als
input voor BerekeningBvv
Wanneer de afnemer de BasisBerekeningInkomstenBvvOpgaveBp van een IKV invult, worden evt.
gevulde InkomstenopgaveOpgaveBp van die betreffende IKV genegeerd, en niet gebruikt om de BVV
te berekenen.
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