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SNG Rekenmodule vBVV en inzageverzoeken 

Beslagleggers kunnen een verzoek doen aan de SNG Rekenmodule vBVV om de beslagvrije voet te 
berekenen. 
De rekenmodule raadpleegt achterliggende bronnen om de beslagvrije voet te berekenen: de 
basisregistratie personen (BRP) en de polisadministratie van UWV (UWV Polis). De beslagleggers kunnen 
ook aanvullende gegevens invoeren in de rekenmodule. De rekenmodule verstrekt tot slot de 
berekende beslagvrije voet aan de beslaglegger. 

U kunt bij de KBvG een inzageverzoek doen met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens in de 
SNG Rekenmodule vBVV. De KBvG zorgt er dan voor dat u erover wordt geïnformeerd of de 
rekenmodule uw persoonsgegevens heeft uitgewisseld met beslagleggers die van de rekenmodule 
gebruik maken en/of met de achterliggende bronnen. Als uw persoonsgegevens zijn uitgewisseld tussen 
de rekenmodule en beslagleggers ziet u ook welke beslagleggers uw gegevens hebben ontvangen. 

Hoe gaat een verzoek tot inzage met betrekking tot de rekenmodule in z'n werk? 

1. Stuur een e-mail naar kbvg@kbvg.nl met als onderwerp 'Inzageverzoek rekenmodule' waarin u 
schrijft dat u een inzageverzoek wilt doen met betrekking tot de SNG Rekenmodule vBVV (op 
grond van de privacywet AVG). Let op: stuur nog niet meer persoonsgegevens of bijlagen mee. 

2. U ontvangt een bericht van de organisatie SNG om op een beveiligde manier meer 
persoonsgegevens toe te sturen om het verzoek in behandeling te nemen (identificatie). 

3. U ontvangt het antwoord op uw verzoek van SNG. SNG doet dit namens de KBvG. 

Let op: de KBvG/SNG kan u alleen informeren over de verwerking van persoonsgegevens in de SNG 
Rekenmodule vBVV. Voor andere of meer vragen en verzoeken kunt u ergens anders terecht, zie hierna. 

Waar kan ik terecht voor meer informatie over het gebruik van de gegevens die een beslaglegger van 
de rekenmodule heeft ontvangen? 

U kunt bij de beslaglegger terecht.  

Waar kan ik terecht voor vragen over het beslag of de vastgestelde beslagvrije voet? 

U kunt bij de beslaglegger terecht.  
Bij meerdere beslagleggers is uw aanspreekpunt de beslaglegger met de rol van 'coördinerend 
deurwaarder'. Een nieuwe beslaglegger verwijst u steeds naar de coördinerend deurwaarder.  

Waar kan ik terecht als ik zie dat gegevens worden gebruikt die niet kloppen? 

U kunt in eerste instantie bij de beslaglegger terecht. 
Voor een verzoek tot wijziging met betrekking tot gegevens uit de BRP kunt u terecht bij uw gemeente.  
Voor een verzoek tot wijziging met betrekking tot gegevens die in de UWV Polis geregistreerd 
staan, kunt u terecht bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. 
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Waar kan ik terecht voor andere verzoeken dan inzage, bijvoorbeeld tot wijziging of wissing? 

U kunt bij de beslaglegger terecht. Zie ook 'Waar kan ik terecht als ik zie dat gegevens worden gebruikt 
die niet kloppen?'. 

Wat is de BRP? Waarom staat de KBvG vermeld in een overzicht van verstrekkingen dat ik heb 
ontvangen van mijn gemeente? 

Gemeenten houden de gegevens van inwoners in Nederland bij, ook wel ingezetenen genoemd. De 
persoonsgegevens van inwoners staan in de BRP. 

Als de SNG Rekenmodule vBVV gegevens heeft opgevraagd en ontvangen uit de BRP, staat de KBvG als 
afnemer vermeld. De KBvG/SNG kan u dan informeren op verzoek van welke beslaglegger de BRP de 
gegevens heeft verstrekt, door middel van een inzageverzoek. Zie ook 'Hoe gaat een verzoek tot inzage 
met betrekking tot de rekenmodule in z'n werk?'. 

 


