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“Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in” roept de boze wolf als hij aan de 
deur staat bij één van de drie kleine biggetjes. Veel mensen zien geen deurwaarder maar 
een grote boze wolf die blaast en briest.  
 

NIET ZOMAAR 

Een deurwaarder komt niet zomaar. Het gaat niet om een rekening die je even vergeten 

bent te betalen. Hij is bij de rechter geweest voor een vonnis om beslag te kunnen 

leggen. Ook een rechter geeft niet zomaar een vonnis af. Er moet aan een aantal 

voorwaarden voldaan zijn. 

 

NIET BETAALD 

De deurwaarder handelt in opdracht van een opdrachtgever. Degene wiens rekening niet 

betaald is. Ondanks herinneringen en aanmaningen van hem en vaak ook van een 

incassobureau. Ook de deurwaarder heeft eerst een schriftelijke aanmaning gestuurd.  

 

OPLOSSEN 

De deurwaarder en degene die de rekening niet betaald heeft, hebben eigenlijk hetzelfde 

doel: het probleem oplossen. De deurwaarder wil geen huis omver blazen. Dus wordt er 

bijvoorbeeld beslag op het loon gelegd. 

 
En dan krijg je er als werkgever mee te maken. 

 

BESLAGVRIJE VOET 

Er zijn wettelijke regels die ervoor zorgen dat een medewerker altijd een deel van zijn 

inkomen moet overhouden om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Dat deel van 

het inkomen heet de beslagvrije voet. Het verschil tussen het inkomen en de beslagvrije 

voet moet ingehouden worden op het loon en afgedragen worden aan de deurwaarder. 

 

De deurwaarder gaat bij de berekening van de beslagvrije voet uit van relevante 

bijstandsnorm. Die is dus afhankelijk van de leefsituatie en de leeftijd van de 

medewerker.  

 

 



   
 
VERHOGING BESLAGVRIJE VOET 

De van toepassing zijnde bijstandsnorm wordt verhoogd met  

1. de woonkosten1 na aftrek van de normhuur en de ontvangen huurtoeslag of 

woonkostentoeslag2 en 

2. de premie ziektekostenverzekering, na aftrek van de ontvangen zorgtoeslag en de 

normpremie. 

 

Maar dan moet de deurwaarder wel alle informatie hebben, wil hij een juiste beslagvrije 
voet kunnen berekenen.  

 

VRAGENLIJST 

De deurwaarder stuurt je als werkgever een hele vragenlijst/verklaring die je moet 

invullen. Maar ook de betrokkene zelf krijgt een brief. Vaak reageert een medewerker 

niet op het informatieverzoek van de deurwaarder. Daar kunnen verschillende redenen 

voor zijn, bijvoorbeeld omdat het hem niet duidelijk is dat hij met het verstrekken van de 

informatie de beslagvrije voet kan verhogen. 

 

INFORMATIE GEVEN 

In je gesprekje met die kop koffie (zie blog ‘Psssst zeg er maar niets over’) kan je je 
medewerker dus uitleggen dat met het verstrekken van de juiste informatie de 

beslagvrije voet verhoogd kan worden. Op deze manier doe je wat je kunt om je 

medewerker van het bestaansminimum te verzekeren. Wanneer bijvoorbeeld niet 

doorgegeven wordt wat het inkomen is van een eventuele partner, mag de deurwaarder 

de beslagvrije voet halveren of zelfs volledig incasseren3. Gebeurt er niets, is de kans 

groot dat er nieuwe schulden ontstaan en er nieuwe loonbeslagen volgen. 

 

WEG WOLF 

En ja, er zijn zeker voorbeelden te noemen van deurwaarders die meer dan een knappe 

imitatie doen van een wolf. Laat de medewerker toch contact opnemen met de 

deurwaarder of help je medewerker daarbij om samen aan een oplossing te werken. Zul 

je zien, verandert die boze wolf ook terug naar menselijke proporties. 

 

 

 
 

 

Natasja Popma begeleidt in opdracht van werkgevers, medewerkers bij het vinden van 
praktische en structurele oplossingen voor hun financiële problemen. Kijk 
op www.stachbegeleiding.nl wat zij kan doen om je medewerker te verzekeren van 
het bestaansminimum. 

 
 

                                                
1 De verhoging van de woonkosten is gemaximaliseerd, afhankelijk van de huishoudsituatie 
2 Bij een koopwoning: hypotheek + bijdrage van VVE of 0,04% van de WOZ waarde – de normhuur  
3 Bij terugvordering van teveel ontvangen uitkering  


