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Wat moet u weten over loonbeslag bij uw medewerker?

Wat verandert er?
Sinds 1 januari 2021 zorgt de wet vereenvoudiging beslagvrije 
voet dat het proces voor de beslagvrije voet eenvoudiger is.  
De manier om de beslagvrije voet te berekenen is dankzij een 
uniforme rekentool voor alle beslagleggers gelijk. Hierdoor is het 
minimum bedrag (de beslagvrije voet) waarop uw medewerker 
recht heeft om in de basiskosten van levensonderhoud te 
voorzien beter beschermd. De wet zorgt er ook voor dat het 
proces eenvoudiger wordt voor werkgevers. Een coördinerend 
deurwaarder is namelijk uw enige aanspreekpunt, ook als er 
meerdere beslagleggers zijn.

Hoe werkt het?
Bij meerdere beslagen op het inkomen van uw medewerker 
neemt een van de beslagleggers de rol van coördinerend 
deurwaarder op zich. U draagt het inkomensdeel boven de 
beslagvrije voet af aan de beslaglegger die de coördinerend 
deurwaarder is. Die zorgt vervolgens voor de juiste verdeling 
van dit deel van het inkomen onder de andere beslagleggers.

Leeswijzer
Start in het schema met de eerste beslaglegger (A) en volg de rij horizontaal tot u in de kolom van de 
tweede beslaglegger (B) bent. Op de as van A en B ziet u wie de coördinerend deurwaarder wordt. In de 
tweede verticale kolom wordt voor de Belastingdienst (Belastingen of Toeslagen) en gemeenten (Belasting 
domein of Sociaal domein) nog onderscheid gemaakt voor preferent en concurrent. U ziet welk domein 
van toepassing is in de informatie die u ontvangt bij de derdenverklaring. Als er beslag op inkomen wordt 
gelegd door CJIB op basis van een schadeverhaal door slachtoffers  neemt CJIB de rol van coördinerend 
deurwaarder over, zoals in het schema met een ster (*) is aangegeven. Voor gerechtsdeurwaarders geldt 
dat de eerste (met het oudste beslag) de rol van coördinerend deurwaarder heeft.

Uw aanspreekpunt 
De beslaglegger die optreedt als coördinerend deurwaarder 
meldt zich bij u. Vanaf dit moment is deze beslaglegger uw 
aanspreekpunt voor alles wat met het beslag van uw mede-
werker te maken heeft. Hier kunt u ook terecht voor vragen. 
Ook als er sprake is van meerdere beslagleggers, blijft deze 
coördinerend deurwaarder uw aanspreekpunt.

Wie is de coördinerend deurwaarder?
Het komt voor dat er twee of meer beslagleggers beslag  
leggen op het inkomen van uw medewerker. De eerste (oudste) 
beslaglegger is dan niet altijd automatisch de coördinerend 
deurwaarder. Het kan zijn dat de vordering van een andere  
beslaglegger voorrang heeft. De beslaglegger die voorrang 
heeft, neemt dan de rol van coördinerend deurwaarder op zich.

Als werkgever kunt u te maken krijgen met loonbeslag. Het kan dan gebeuren 
dat er meerdere beslagleggers zijn die beslag leggen op het inkomen van uw 
medewerker. Wat doet u in zo’n situatie? Met deze informatie komt u hierover 
meer te weten zodat het proces van loonafdracht goed verloopt.

Aan wie draagt u af?
De loonafdracht doet u aan de coördinerend deurwaarder.  
Deze beslaglegger zorgt dat dit deel van het inkomen boven de 
beslagvrije voet wordt verdeeld onder de andere beslagleggers. 
Deze beslaglegger is ook het aanspreekpunt voor uw medewerker 
en de andere beslagleggers.

Wat doet u bij samenloop van beslagleggers? 
Als er twee of meer beslagleggers beslag leggen op het inkomen van uw medewerker, is er sprake 
van samenloop. De eerste (oudste) beslaglegger is vaak de coördinerend deurwaarder waar u aan 
afdraagt. Legt een tweede beslaglegger beslag op het inkomen, dan kan deze vordering voorrang 
krijgen op de eerste beslaglegger. Dit is dan een ‘preferente beslaglegger’. Niet de eerste, maar de 
tweede beslaglegger wordt dan de coördinerend deurwaarder. U ontvangt daarover een bericht van 
de partij die coördinerend deurwaarder is. In het onderstaande schema ziet u wie de coördinerend 
deurwaarder wordt als er een tweede beslaglegger bij komt. Dan weet u bij samenloop aan wie u 
moet afdragen. De rol van coördinerend deurwaarder is namelijk bepaald op basis van de voorrang.

Voorbeeld
Is de SVB de eerste beslaglegger (A) en UWV de  
opvolgende beslaglegger (B)? Dan is de SVB volgens dit 
schema uw coördinerend deurwaarder.
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Aan wie draag ik loon af?

BD = Belastingdienst1

CJIB = Centraal Justitieel Incassobureau

GDW= Gerechtsdeurwaarder

Gemeente = inclusief Unie van Waterschappen

LBIO = Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

SVB = Sociale Verzekeringsbank

UWV = Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

*= Uitzonderingsafspraken i.v.m. schadeverhaal 

1  De Belastingdienst int alleen voor zichzelf. Nadat het bedrag aan de Belastingdienst 
is afgedragen door de werkgever zijn de andere beslagleggers aan de beurt. In het 
schema is te zien welke beslaglegger vervolgens de coördinerend deurwaarder 
wordt.

Legenda

Werkgever
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Meer informatie
Ga voor meer informatie over de beslagvrije voet naar www.uwbeslagvrijevoet.nl
Informatie voor werkgevers is te vinden op www.uwbeslagvrijevoet.nl/informatievoorwerkgevers
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