
Wat is een loonbeslag? 
Bij een loonbeslag legt een beslaglegger 
(meestal een deurwaarder) beslag op 
een gedeelte van uw loon. Dit gebeurt in 
opdracht van een schuldeiser, omdat u 
bepaalde rekeningen niet heeft betaald, 
na toestemming van een rechter of een 
overheidsinstantie. 

Uw werkgever is dan verplicht om een deel 
van uw loon aan de beslaglegger te betalen. 
Doet uw werkgever dat niet? Dan kan de 
deurwaarder eisen dat uw werkgever uw 
schuld betaalt. 

Mag een deurwaarder op uw gehele loon 
beslagleggen? 
Nee, u heeft recht op de ‘beslagvrije voet’, om 
in de basiskosten van uw levensonderhoud 
te voorzien. De beslaglegger (vaak een 
gerechtsdeurwaarder, maar dit kan ook 
de Belastingdienst, UWV, CJIB, SVB, het 
alimentatiebureau LBIO, een gemeente of een 
waterschap zijn) berekent uw beslagvrije voet 
volgens een wettelijk bepaalde formule en 
stelt dit bedrag vast. Het is verstandig om te 
controleren of alle gegevens kloppen.

Alles boven de beslagvrije voet moet uw 
werkgever naar de beslaglegger overmaken. 
Bekijk de animatie op uwbeslagvrijevoet.nl. 

Vaste lasten blijven betalen 
Het is belangrijk dat u, ook tijdens de periode 
van het loonbeslag, uw huur/hypotheek, water, 
gas en elektriciteit, uw ziektekostenpremie 
en andere rekeningen blijft betalen. Lukt dat 
niet? Zoek dan hulp: hoe eerder u hulp zoekt, 
hoe sneller uw geldzorgen kunnen worden 
opgelost en hoe sneller het loonbeslag kan 
worden opgeheven.

Neem direct contact op met uw gemeente 
voor schuldhulpverlening, als u uw rekeningen 
niet kunt betalen, of als door het loonbeslag 
meer betalingsachterstanden ontstaan. De 
schuldhulpverlening zoekt dan samen met u 
een oplossing voor uw financiële problemen. 

U kunt ook aan uw werkgever vragen of deze 
een budgetcoach kan aanbieden of dat 
andere hulp bij geldzorgen beschikbaar is via 
uw werk, zoals een sociaal fonds.

Handige websites & hulp
Via geldfit.nl en 0800-8115 kunt u nagaan 
welke hulp bij geldzorgen beschikbaar is bij uw 
gemeente en bij vrijwilligersorganisaties (zoals 
schuldhulpmaatje en Humanitas).

Op uwbeslagvrijevoet.nl vindt u veel informatie 
over loonbeslag en de rekentool  
bereken.uwbeslagvrijevoet.nl, waarmee u de 
beslagvrije voet kunt narekenen.

U kunt op schuldenwijzer.nl kijken wie voor 
welk bedrag beslag heeft gelegd, en bij 
welke gerechtsdeurwaarder u terecht kunt 
voor meer informatie (loonbeslagen door 
overheidsinstellingen staan hier nog niet in).

Bij beginnende betalingsachterstanden kunt 
u kijken op: zelfjeschuldenregelen.nl of het 
Geldplan Kom uit de geldzorgen (beide van 
het Nibud).

Voor hulp bij het nakijken van de formulieren 
van de deurwaarder kunt u terecht bij het 
Juridisch loket, sociaal raadslieden of een 
formulierenbrigade in uw gemeente. 

Heeft u vragen over wat de deurwaarder wel 
en niet mag, wilt u weten of het klopt wat de 
deurwaarder of bv. de Belastingdienst doet? 
Neem dan contact op met het Juridisch Loket 
(juridischloket.nl, telefoon 0900-8020, dit kost  
10 cent per minuut). 

Informeer huidige en nieuwe 
schuldeisers 
Krijgt u na loonbeslag nog aanmaningen 
van incassobureaus? Laat hen weten dat er 
beslag is gelegd op uw inkomen. Dan kunnen 
incassobureaus hiermee rekening houden. Ook 
voor nieuwe situaties geldt: neem altijd zo snel 
mogelijk contact op met de schuldeiser als u 
niet kunt betalen. Dat voorkomt of beperkt een 
nieuw incassotraject. 

Wat u moet weten over loonbeslag

http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/over-de-beslagvrije-voet hoe dit werkt.
http://www.geldfit.nl
http://www.uwbeslagvrijevoet.nl
http://bereken.uwbeslagvrijevoet.nl
http://www.schuldenwijzer.nl
http://www.zelfjeschuldenregelen.nl
https://www.startpuntgeldzaken.nl/lsta/alle-geldplannen/geldplan-kom-uit-de-geldzorgen/
https://www.juridischloket.nl/schulden-en-incasso/deurwaarder-en-beslaglegging/loonbeslag/
https://www.sociaalwerknederland.nl/sociaal-raadslieden
http://www.juridischloket.nl


Hoe wordt de beslagvrije voet bepaald?
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
een automatische rekenmodule, die de 
beslagvrije voet berekent aan de hand van 
gegevens uit de UWV Polisadministratie 
en de Basisregistratie Personen (BRP = 
bevolkingsregister). Indien nodig kunnen 
aanvullende en afwijkende gegevens door de 
beslaglegger handmatig in de rekenmodule 
worden ingevoerd. 

Nadat er beslag op uw inkomen is gelegd, 
ontvangt u een brief van de beslaglegger: dit 
heet de modelmededeling beslagvrije voet. 
Deze brief ontvangt u binnen 8 dagen na het 
loonbeslag, digitaal of per post. Hierin staat uw 
beslagvrije voet en de gegevens die gebruikt 
zijn om uw beslagvrije voet te berekenen. U 
kunt uw gegevens zelf controleren.
Op uwbeslagvrijevoet.nl vindt u veel informatie 
over loonbeslag en een link naar de rekentool 
bereken.uwbeslagvrijevoet.nl, waarmee u de 
beslagvrije voet kunt narekenen.

Als uw gegevens niet kloppen, dan moet u 
binnen vier weken contact opnemen met de 
beslaglegger. In de modelmededeling staat 
hoe u dat kunt doen. De beslaglegger kan 
uw beslagvrije voet dan opnieuw berekenen. 
Hij gebruikt de nieuwe berekening van de 
beslagvrije voet vanaf het moment van de 
eerste beslaglegging. 

Neemt u pas na vier weken contact op met 
de beslaglegger, dan gaat de wijziging van uw 
beslagvrije voet later in. 

Laat het aan de beslaglegger weten als uw 
omstandigheden anders zijn of veranderen. 
Bijvoorbeeld als uw inkomen anders is/wordt, 
uw gezinssamenstelling verandert, u verhuist 
of als uw leefsituatie anders is/wordt dan in 
de Basisregistratie Personen (BRP) staat. U 
moet dit zelf melden aan de beslaglegger. Uw 
beslagvrije voet kan daardoor hoger of lager 
worden.

Wat gebeurt er als er meerdere 
beslagleggers beslag leggen?
U kunt te maken krijgen met een nieuw 
beslag op uw inkomen, ook als er al een 
beslag is gelegd. U krijgt dan te maken met 
verschillende beslagleggers tegelijk. Neem 
dan contact op met de beslagleggers en 
geef aan hen door welke andere beslagen u 
heeft ontvangen.

Een van de beslagleggers wordt uw vaste 
aanspreekpunt, meestal is dat de eerste 
beslaglegger: dit wordt de ‘coördinerend 
deurwaarder’ genoemd. Deze zorgt dat de 
juiste gegevens worden gebruikt, dat u de 
juiste beslagvrije voet ontvangt en dat het 
geld wordt verdeeld over de beslagleggers.

http://www.uwbeslagvrijevoet.nl
http://bereken.uwbeslagvrijevoet.nl
https://www.uwbeslagvrijevoet.nl/over-de-beslagvrije-voet/hoe-werkt-uw-beslagvrije-voet

