
 
LOONBESLAG, WAT NU? 

  

 

Vragen? Hulp nodig? Neem contact met ons op!  

Wilt u meer informatie over loonbeslag? Of bent u benieuwd wat wij voor u en uw werknemer kunnen betekenen? 

Wij helpen u graag verder. Bel (088)660 62 00 of stuur een e-mail naar info@sammen.nl. 

Als iemand zijn financiële verplichtingen niet nakomt kan de deurwaarder, na een vonnis van een rechter, 

beslag leggen op (een deel van) het inkomen. De werkgever is na het leggen van het loonbeslag verplicht om 

het inkomen boven de beslagvrije voet over te maken naar  de deurwaarder in plaats van naar  de 

werknemer. De deurwaarder informeert bij het UWV wie de werkgever is.    

 

1. Wat zijn de verplichtingen van de werkgever bij 

loonbeslag? 

• Informeren: Informatieverzoek beantwoorden van 

de deurwaarder. Hierin wordt gevraagd  naar de 

periodieke betalingen aan de medewerker. 

• Verklaren: Na het leggen van het beslag heeft u 4 

weken de tijd om de verklaring derdenbeslag in te 

vullen en op de sturen naar de deurwaarder. Reële 

onkostenvergoedingen (bijvoorbeeld reiskosten) 

vallen niet onder het loonbeslag.  

• Bewaren: u moet alles onder u houden wat u aan 

de medewerker verschuldigd bent en dat door het 

beslag wordt geraakt. 

• Afdragen: u moet bij elke salarisbetaling alles 

boven de beslagvrije voet overmaken naar de 

deurwaarder totdat de totale vordering voldaan is. 

 

2. Hoe hoog is de beslagvrije voet? 

In het beslagexploot noemt de deurwaarder een 

beslagvrije voet.  

Maar de beslagvrije voet bestaat verder ook uit: 

• verhoging voor woonkosten 

• verhoging voor ziektekostenpremie 

• compensatie kindgebonden budget. 

De medewerker moet voor een goede berekening 

gegevens bij de deurwaarder aanleveren. 

 

3. Kan een beslagvrije voet op € 0 gesteld worden?  

Wanneer de medewerker niet in Nederland woont geldt 

er geen beslagvrije voet. De kantonrechter kan op 

verzoek alsnog een beslagvrije voet vaststellen als de 

medewerker aantoont dat hij dan over onvoldoende 

middelen van bestaan beschikt.  

Het UWV, SVB en de Sociale Dienst kunnen de 

beslagvrije voet op € 0 zetten als de medewerker zijn 

financiële gegevens niet doorgeeft. 

 

4.  Wat gebeurt er als de werknemer geen informatie 

verstrekt? 

• Geen informatie over het inkomen van de partner: 

beslagvrije voet wordt gehalveerd. 

• Geen informatie over inkomen van de 

alleenstaande(ouder): beslagvrije voet wordt 

vastgesteld op 72% in plaats van 90% van de 

toepasselijke norm.  

 

5.  Wat gebeurt er als de werknemer alsnog de 

informatie verstrekt? 

Dan moet de deurwaarder volgens de Kamer voor 

Gerechtsdeurwaarders de beslagvrije voet met 

terugwerkende kracht aanpassen. 

 

6.  Kan de werkgever een openstaande vordering 

verrekenen? 

De werkgever mag een openstaande 

vordering verrekenen met het uit te betalen loon en dit 

gaat voor op een loonbeslag. Voorwaarde is wel dat de 

vordering direct opeisbaar is en eerder verstrekt is dan 

dat er beslag gelegd wordt op het loon. 

 

7.  Wat moet er gedaan worden als andere 

deurwaarders ook beslag leggen?  

Wanneer meerdere deurwaarders beslagleggen int en 

verdeelt de deurwaarder met het oudste beslag de 

opbrengst. Hij verdeelt het o.a. in verhouding tot de 

hoogte van ieders vordering. De andere deurwaarders 

moeten door de werkgever worden doorverwezen naar 

de eerste beslaglegger. 

 

8.  Wanneer int Zorginstituut Nederland de premie 

voor de zorgverzekering bij de werkgever? 

Bij een premieachterstand van 6 maanden moet een 

werknemer bestuursrechtelijke premie (€134,38) aan 

het CAK (voorheen Zorginstituut Nederland) betalen. 

Deze wordt veelal via bronheffing bij de werkgever 

geïnd. Dit geldt alleen voor de medewerker, niet voor 

eventuele meeverzekerde(n). Zij ontvangen nl. een 

acceptgiro. Hiermee wordt de achterstand niet afgelost 

en is men alleen verzekerd voor de basisverzekering. 

 

9.  Wordt de bestuursrechtelijke premie betaald uit de 

beslagvrije voet? 

Ja. De bestuursrechtelijke premie komt in de berekening 

van de beslagvrije voet op de plaats van de 

ziektekostenpremie. Dan wordt alles boven de 

beslagvrije voet overgemaakt aan de deurwaarder, de 

premie aan Zorginstituut Nederland en de rest 

(beslagvrije voet minus premie aan Zorginstituut 

Nederland)  gaat naar de werknemer. 



 
AANDACHTSPUNTEN BIJ LOONBESLAG 

  

 

Vragen? Hulp nodig? Neem contact met ons op!  

Wilt u meer informatie over loonbeslag? Of bent u benieuwd wat wij voor u en uw werknemer kunnen betekenen? 

Wij helpen u graag verder. Bel (088)660 62 00 of stuur een e-mail naar info@sammen.nl. 

Hoe kunt u uw medewerker helpen? 

Loonbeslag heeft een grote impact op het leven van uw medewerker. Het kan ook negatieve invloed hebben op 

zijn of haar functioneren. U kunt uw werknemer helpen. Bijvoorbeeld door een financieel coach van Sammen in 

te schakelen. Wij kunnen uw medewerker helpen bij het aanpakken van zijn financiële problemen. 

Juiste berekening beslagvrije voet   

De beslagvrije voet is het inkomen waarover de medewerker zelf kan beschikken. In 75% van de gevallen wordt de 

beslagvrije voet onjuist en vaak (veel) te laag vastgesteld.  

In onderstaande tabel ziet u wat de meest voorkomende basisnormen van de beslagvrije voet (januari 2017 tot juli 

2017)* zijn: 

Basisnorm beslagvrije voet 21 jaar en ouder tot pensioengerechtigde leeftijd   

• Gehuwden/samenwonenden  € 1.263,58 

• Alleenstaande of alleenstaande ouder €    884,51 

 

* schuldinfo.nl/fileadmin/Normen/Beslagvrije_voet_normen.pdf geeft een volledig overzicht van alle basisnormen. 

 

U kunt de door de deurwaarder vastgestelde beslagvrije voet vergelijken met de van toepassing zijnde norm in 

bovenstaande tabel. Is niet de juiste basisnorm gehanteerd, omdat er bijvoorbeeld van uitgegaan wordt dat de 

medewerker alleenstaand is in plaats van getrouwd of samenwonend, dan kunt u uw medewerker hierop wijzen. Hij kan 

de deurwaarder vragen de juiste norm te gebruiken.  

 

Bij deze basisnorm moeten nog bedragen worden opgeteld voor woonkosten, zorgverzekering en kindgebonden budget. 

Omdat de deurwaarder deze informatie niet heeft, moet de medewerker deze zelf aanleveren.  

In de meeste gevallen levert dit een aanzienlijk hogere beslagvrije voet op! Dit kan honderden euro's per maand schelen.  

 

Ga het gesprek met de medewerker aan 

De meeste mensen weten niet wat hun rechten en plichten zijn bij een loonbeslag. Door met de medewerker het 

gesprek aan te gaan, kunt u uitleg geven over:  

1. Wat onder het beslag valt: maandsalaris, vakantiegeld, overwerk, winstuitkering enz.. 

2. Hoe lang het beslag ongeveer gaat duren. 

3. Welke informatie de werknemer aan de deurwaarder moet verstrekken om de beslagvrije voet correct vast te stellen:  

a. woonsituatie (alleenstaand, gehuwd, kinderen enz.) 

b. inkomen 

c. woonkosten (hoogte huur/hypotheek, huurtoeslag) 

d. ziektekosten (premie zorgverzekering of inhouding door Zorginstituut Nederland, zorgtoeslag) 

e. ontvangen kindgebonden budget 

f. eventueel inkomen van partner of ander inkomen van de medewerker. 

 

Met de aanpassing van de beslagvrije voet is de kans groter dat de medewerker zijn vaste lasten kan betalen en in zijn 

levensonderhoud kan voorzien zolang het loonbeslag loopt zodat er geen nieuwe betalingsachterstanden ontstaan. 

 

Medewerker kan zelf zijn beslagvrije voet berekenen 

Op uwbeslagvrijevoet.nl vindt u een rekenprogramma waarmee de medewerker de beslagvrije voet zelf kan berekenen. 

Maak uw medewerker hierop attent. Hij kan dan zien wat zijn beslagvrije voet moet zijn. Als de vastgestelde beslagvrije 

voet te laag is, kan hij hierover contact opnemen met de deurwaarder. Deze past de beslagvrije voet dan met 

terugwerkende kracht aan. 

 

 


