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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Aan de slag met een loonbeslag p.2

Oplegging van een derdenbeslag p.3

Beslagvrije voet controleren p.4

Loonbeslag afhandelen p.7

Als werknemers schulden hebben die uit de hand lopen, zal de 

schuldeiser via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon 

van de werknemer. Dat heeft gevolgen voor de uitbetaling van het 

loon en brengt dus een hoop extra werk voor de werkgever met 

zich mee. Met deze toolbox kost de administratieve en financiële 

afhandeling van loonbeslagen u geen hoofdbrekens. 
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Alles over de administratieve en financiële afhandeling van loonbeslag

Als de schulden van een werknemer uit de hand lopen, kan er beslag worden gelegd op zijn loon. De schuldeiser van 
een werknemer die zijn schuld niet betaalt, kan als laatste mogelijkheid in een invorderingstraject een loonbeslag 
laten opleggen. Dit is een vorm van een derdenbeslag waarbij de schuldeiser via een deurwaarder een derde partij 
betrekt − in dit geval uw organisatie − die feitelijk niets met zijn geschil met de werknemer te maken heeft. 

Verplicht meewerken
Ook al bent u geen betrokkene, meewerken aan een loonbeslag is wel verplicht. En het brengt een hoop extra werk 
met zich mee. U moet informatie verstrekken aan de beslaglegger, de zogenoemde beslagvrije voet controleren en 
het correcte bedrag overmaken aan de schuldeiser. Deze toolbox loodst u door het hele proces van loonbeslag heen.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Een loonbeslag regelen zonder hoofdbrekens

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Aan de slag met een loonbeslag

 NIEUWS Wat valt er allemaal onder een loonbeslag?

Als een gerechtsdeurwaarder of overheidsinstantie beslag legt op het loon van een werknemer, moet u alles 
behalve de zogenoemde beslagvrije voet overmaken naar de beslaglegger. Er zijn echter een paar zaken die 
niet onder het beslag vallen. Die mag de werknemer zelf houden. In dit nieuwsartikel leest u welke.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonbeslag/nieuws/wat-valt-er-allemaal-onder-een-loonbeslag.html
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 STappENpLaN Omgaan met beslag op het loon

Als schuldeisers na een serie van invorderingsmaatregelen alsnog hun geld niet ontvangen van een 
werknemer, zullen zij beslag op zijn loon laten leggen. Dit is een zeer effectieve manier om de openstaande 
schuld alsnog geïnd te krijgen. Voor werkgevers betekent een opgelegd loonbeslag extra werk. Dit 
stappenplan voert u door de diverse fasen van zo’n beslag en geeft aan wat werkgevers wel en niet moeten 
doen.

Opmerkingen

 V & a Wat is het verschil tussen loonbeslag en looncessie?

Als een werknemer wil dat u een deel van zijn loon rechtstreeks overmaakt aan een schuldeiser en met een 
akte van cessie komt aanzetten, wat moet u dan doen? Werkt dat hetzelfde als een loonbeslag dat door een 
deurwaarder wordt opgelegd? U leest het in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

Stap 3 Oplegging van een derdenbeslag

 NIEUWS Niet alleen deurwaarder mag loonbeslag leggen

Uw onderneming krijgt vroeger of later een keer te maken met een loonbeslag van een werknemer. De 
schuldeiser laat dan via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon van de werknemer. Er zijn ook 
andere partijen die zo’n beslag kunnen afdwingen. In dit nieuwsartikel leest u er meer over.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonbeslag/tools/omgaan-met-beslag-op-het-loon-van-een-werknemer.html
https://www.rendement.nl/loonbeslag/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-loonbeslag-en-looncessie
https://www.rendement.nl/loonbeslag/nieuws/niet-alleen-deurwaarder-mag-loonbeslag-leggen.html
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 V & a Is een verwerkersovereenkomst met een deurwaarder nodig?

Als een deurwaarder gegevens over het loon van de werknemer bij uw organisatie opvraagt en u verstrekt 
die, kan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om de hoek komen kijken. Moet u 
vanwege het verwerken van privacygevoelige gegevens dan een verwerkersovereenkomst met hem 
afsluiten? U leest het in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 NIEUWS Dezelfde werkwijze bij meerdere loonbeslagen

Is er beslag gelegd op het loon van een werknemer uit uw organisatie, dan maakt het eigenlijk niet uit of 
er één of meerdere beslagen voor de betreffende werknemer zijn. Op het papierwerk na, blijft de manier 
waarop de werkgever ermee moet omgaan, precies hetzelfde. U leest er meer over in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

Stap 4 Beslagvrije voet controleren

 NIEUWS Controleer de beslagvrije voet bij loonbeslag!

IBij een loonbeslag moet u het leeuwendeel van het loon van de werknemer overmaken naar de rekening 
van de gerechtsdeurwaarder. Een klein deel mag de werknemer houden. Maar deze beslagvrije voet wordt 
door de deurwaarder lang niet altijd correct berekend. Het loont dan ook de moeite om deze samen met 
uw werknemer te controleren. Meer informatie vindt u in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/vraag-en-antwoord/moeten-we-een-verwerkersovereenkomst-afsluiten-met-een-deurwaarder
https://www.rendement.nl/loonbeslag/nieuws/dezelfde-werkwijze-bij-meerdere-loonbeslagen.html
https://www.rendement.nl/loonbeslag/nieuws/controleer-de-beslagvrije-voet-bij-loonbeslag.html
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 NIEUWS Per 1 januari 2021 vereenvoudiging beslagvrije voet

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is per 1 januari 2021 eindelijk van kracht. De wet vereenvoudigt 
de berekeningswijze van de beslagvrije voet bij loonbeslag zo dat een beslagleggende partij in de meeste 
gevallen op basis van de informatie uit de Basisregistratie Personen en de polisadministratie van UWV de 
beslagvrije voet correct kan berekenen. In dit nieuwsartikel leest u de bijzonderheden.

Opmerkingen

 aRTIKEL Uniforme beslagvrije voet maakt het voor werknemer eenvoudiger

Als er bij een werknemer loonbeslag wordt gelegd, moeten werkgevers rekening houden met de beslagvrije 
voet. Dat is het deel van het salaris waarover de werknemer zelf kan blijven beschikken. Op 1 januari 2021 
treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. De werknemer hoeft daardoor in principe zelf 
geen gegevens meer aan te leveren. Verder berekent elke beslaglegger de beslagvrije voet voortaan op 
dezelfde manier. In dit verdiepingsartikel staan de veranderingen voor u op een rijtje.

Opmerkingen

 NIEUWS Beslagvrije voet nu afhankelijk van hoogte inkomen

Sinds 1 januari 2021 geldt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De wet vereenvoudigt de 
berekeningswijze van de beslagvrije voet en doet de normbedragen vervallen. De hoogte van de beslagvrije 
voet is nu afhankelijk van de hoogte van het inkomen van een werknemer. In dit nieuwsartikel leest u hoe 
dit werkt, en vindt u de maximumbedragen tot 1 juli 2021.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonbeslag/nieuws/per-1-januari-2021-vereenvoudiging-beslagvrije-voet.html
https://www.rendement.nl/loonbeslag/verdiepingsartikel/uniforme-beslagvrije-voet-maakt-het-voor-werknemer-eenvoudiger.html
https://www.rendement.nl/loonbeslag/nieuws/beslagvrije-voet-nu-afhankelijk-van-hoogte-inkomen.html
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 NIEUWS Onkostenvergoeding niet bij loonbeslag

Als er een loonbeslag wordt gelegd op het salaris van uw werknemer, hoeft u de onkostenvergoeding hierbij 
niet mee te rekenen. Dat zou de werknemer die door het loonbeslag 10% onder het bijstandsniveau zou 
komen te werken, op onbedoelde extra kosten jagen. Lees de bijzonderheden in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 V & a Telt een onregelmatigheidstoeslag mee bij loonbeslag?

Als een gerechtsdeurwaarder vraagt naar de onregelmatigheidstoeslag die uw organisatie aan een 
werknemer uitbetaalt, betekent dat dan dat deze toeslag meetelt voor de berekening van de beslagvrije 
voet? U leest het in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 NIEUWS Hoge Raad: geen beslag op vakantiebijslag

Op inkomen dat alleen door de jaarlijkse betaling van de vakantiebijslag boven de beslagvrije voet per 
maand uitkomt, mag geen loonbeslag gelegd worden. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge 
Raad. Als een werknemer inclusief vakantiebijslag minder verdient dan de beslagvrije voet, mag u de 
vakantiebijslag dus niet naar de beslaglegger overmaken. Lees meer in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonbeslag/nieuws/onkostenvergoeding-niet-bij-loonbeslag.html
https://www.rendement.nl/loonbeslag/vraag-en-antwoord/telt-een-onregelmatigheidstoeslag-mee-bij-loonbeslag
https://www.rendement.nl/loonbeslag/nieuws/hoge-raad-geen-beslag-op-vakantiebijslag.html
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Stap 5 Loonbeslag afhandelen

 aRTIKEL De aandachtspunten bij het afhandelen van een loonbeslag

De schuldeiser van een werknemer die zijn schuld niet betaalt, kan als laatste mogelijkheid in een 
invorderingstraject een loonbeslag laten opleggen. Ook al is uw organisatie eigenlijk geen partij in het 
geschil tussen de schuldeiser en de werknemer, toch moet u meewerken. U leest de verplichtingen voor uw 
onderneming in dit verdiepingsartikel.

Meer loonbeslagen door coronacrisis
Dankzij de coronapandemie en de bijbehorende overheidsmaatregelen kan het zijn dat uw 
werknemers krapper bij kas zijn komen te zitten door een lager (gezins)inkomen. Dat maakt 
dat financiële problemen vaker op de loer liggen, met mogelijk een loonbeslag tot gevolg.

Opmerkingen

 V & a Wanneer eindigt een loonbeslag?

Hoelang moet uw organisatie een beslag op het loon van een werknemer uitvoeren? Kunt u dit op 
aangeven van de werknemer beëindigen of moet u altijd wachten tot de schuldeiser die het beslag 
heeft gelegd zich weer meldt en aangeeft dat het beslag is afgelopen? U leest de regels in deze Vraag & 
Antwoord.

Opmerkingen

 NIEUWS Papieren over loonbeslag niet verplicht bewaren

Bij een loonbeslag gelden bijzondere regels voor wat betreft de bewaarplicht. Het is belangrijk om de 
privacy van de werknemer te beschermen, maar uw organisatie moet van lopende beslagen natuurlijk wel 
een deugdelijke administratie bijhouden. In dit nieuwsartikel leest u wat er wel en niet mag.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/loonbeslag/verdiepingsartikel/de-aandachtspunten-bij-het-afhandelen-van-een-loonbeslag.html
https://www.rendement.nl/loonbeslag/vraag-en-antwoord/wanneer-eindigt-een-loonbeslag
https://www.rendement.nl/loonbeslag/nieuws/papieren-over-loonbeslag-niet-verplicht-bewaren.html
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Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over de behandeling van loonbe-
slagen, kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw 
vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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