
Een gerechtsdeurwaarder kan loonbeslag leggen. Dan moet hij rekening houden met 

de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het geld dat u volgens de wet elke maand 

moet overhouden om uw vaste lasten en boodschappen te betalen. Op 1 januari 2021 

is er een nieuwe wet ingegaan. Door deze wet hoeft u zelf minder gegevens aan te 

leveren. Dat zorgt ervoor dat uw beslagvrije voet beter berekend wordt.

We leggen u uit wat de beslagvrije voet is. We geven u ook antwoord op 

de meestgestelde vragen. 
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Meestgestelde vragen over 

de beslagvrije voet

Dossiers van de KBvG
De KBvG publiceert regelmatig over verschillende 

(maatschappelijke) onderwerpen die het vakgebied 

van de gerechtsdeurwaarder raken. Deze dossiers 

zijn openbaar en beschikbaar op kbvg.nl

in samenwerking met 
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Meestgestelde vragen over de beslagvrije voet

Wat betekent beslag op 
mijn inkomsten?
Als u rekeningen niet op tijd betaalt, kan een gerechtsdeurwaarder, 

of bijvoorbeeld de Belastingdienst, beslag op uw inkomsten leggen. 

Uw werkgever of uitkeringsorganisatie maakt dan een deel van uw 

inkomen aan de deurwaarder over. Dat geld wordt gebruikt om uw 

schuld te betalen.

Wat is de beslagvrije voet?
Bij een beslag op uw inkomsten blijft u zelf een deel van uw 

inkomen houden, om uw vaste lasten en boodschappen van te 

betalen. Dit heet de beslagvrije voet. Op dit deel van uw inkomen 

is het beslag niet geldig.

Bereken zelf uw beslagvrije voet op uwbeslagvrijevoet.nl

Als u uw rekeningen niet op tijd betaalt, kunt u te maken krijgen 
met beslag op uw inkomsten en de beslagvrije voet. 

Meer informatie?

 
1.

De gerechtsdeurwaarder 
vraagt automatisch 
informatie op over:

 
3.

U krijgt informatie over het beslag en 
de beslagvrije voet (modelmededeling).

 
2.

De gerechtsdeurwaarder 
vertelt uw werkgever 
of uitkeringsinstantie 

dat er beslag gelegd 
is op uw inkomsten.

Beslag op uw inkomsten:

de beslagvrije voetde beslagvrije voet

De gerechtsdeurwaarder is uw contactpersoon 
voor vragen over het beslag. Zijn er meer 

beslagen gelegd? Dan is er één (coördinerende) 
deurwaarder waar u uw vragen kunt stellen.

Op schuldenwijzer.nl ziet u welke gerechts deurwaarder er beslag heeft 
gelegd op uw inkomsten. Ook ziet u hoeveel u nog moet  
betalen en bij wie u moet zijn voor meer informatie.  
U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.

Wat is de beslagvrije voet?
De beslagvrije voet is het geld dat u elke 
maand overhoudt om uw vaste lasten en 

boodschappen te betalen.

Zo wordt uw beslagvrije voet berekend:

Controleer of de juiste gegevens 
op de modelmededeling 
staan. Denkt u dat er iets niet 
klopt of mist u iets? Reken dan 
eerst zelf uw beslagvrije voet 
uit op uwbeslagvrijevoet.nl. 
Is de uitkomst anders? Geef 
dit dan binnen 4 weken aan 
bij de gerechtsdeurwaarder.

 uw leefsituatie

uw inkomen

vaste 
lasten

beslag op uw 
inkomstenboodschappen

Beslagvrije voet Beslag

Inkomsten (loon of uitkering)

modelmededeling

Beslagvrije voet

  Inkomen

Beslag

Hoe wordt mijn beslagvrije voet berekend? 
De gerechtsdeurwaarder vraagt automatisch informatie op over uw inkomen en over uw leefsituatie. 

Die gegevens voert hij in de computer in. Het systeem berekent de beslagvrije voet. 

Inkomen (loon of uitkering)
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Meestgestelde vragen over de beslagvrije voet

 Van wie krijg ik de beslagvrije voet te horen? 
De gerechtsdeurwaarder berekent uw beslagvrije voet. Daarna legt hij beslag op uw inkomsten bij uw werkgever 
of uitkeringsinstantie. U ontvangt een kopie van het beslag, de modelmededeling en een begeleidend schrijven 
van de gerechtsdeurwaarder.

 Wat is de modelmededeling? 
U ontvangt een modelmededeling van de gerechtsdeurwaarder. Dat is een brief waar uw beslagvrije voet in 
staat. Er staat ook in hoe deze is berekend. Controleer of alle gegevens in de modelmededeling kloppen.

 Wat moet ik doen als mijn gegevens niet kloppen? 
Denkt u dat er iets niet klopt of mist u iets? Reken dan eerst zelf uw beslagvrije voet uit op 

www.uwbeslagvrijevoet.nl. Is de uitkomst anders? Geef dit dan bij voorkeur binnen 4 weken aan 
bij de gerechtsdeurwaarder.

 Aan wie kan ik mijn vragen stellen? 
U kunt uw vragen stellen aan de gerechtsdeurwaarder. In de modelmededeling staat wie dat is en hoe u hem of 
haar kunt bereiken. 

 

 Er verandert iets in mijn inkomsten of leefsituatie. Wat moet ik doen? 
Geef wijzigingen in uw inkomsten of leefsituatie altijd door aan de gerechtsdeurwaarder. Dit kan namelijk 
gevolgen hebben voor de hoogte van uw beslagvrije voet.

 Wat moet ik doen als er al beslag op mijn inkomsten is gelegd? 
Als er meer deurwaarders beslag hebben gelegd op uw inkomsten, is er één aanspreekpunt: de coördinerende 
deurwaarder aan wie u vragen aan kunt stellen. Hij berekent uw beslagvrije voet, hij ontvangt het geld en 
verdeelt dit over de schuldeisers. In de modelmedeling staat wie de coördinerend deurwaarder is.

Deutschland

 Ik woon niet in Nederland, geldt de beslagvrije voet dan ook? 
Als u in het buitenland woont, berekent de gerechtsdeurwaarder uw beslagvrije voet op een andere manier. 
Hij past dan de beslagvrije voet die voor de Nederlandse situatie geldt aan. Het bedrag kan dan lager worden, 
omdat het leven in het woonland goedkoper kan zijn. 

http://www.uwbeslagvrijevoet.nl
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Meestgestelde vragen over de beslagvrije voet

 Ik heb geen vast woonadres in Nederland, geldt voor mij dan ook een beslagvrije voet? 
Als u geen vast woonadres in Nederland heeft, kan de gerechtsdeurwaarder niet alle gegevens automatisch 
opvragen. Hij berekent dan een lagere beslagvrije voet. De beslagvrije voet kan hij verhogen, als hij van u meer 
informatie over uw leefsituatie en inkomsten krijgt.

 Ik heb hogere woonlasten dan berekend. Kan ik dan ook een hogere 
beslagvrije voet krijgen? 
De gerechtsdeurwaarder kan de beslagvrije voet (tijdelijk) verhogen als u hogere woonlasten voor uw 
huurwoning of eigen woning heeft. U moet dit dan wel kunnen bewijzen.

 Ik woon in een inrichting, verpleeg- of verzorgingshuis,  
geldt de beslagvrije voet dan ook? 
Ja, maar er geldt voor u een aangepaste beslagvrije voet, omdat u te maken heeft met andere inkomsten 
en uitgaven.

 Ik maak hogere kosten om in mijn levensonderhoud te voorzien dan berekend.  
Krijg ik dan een hogere beslagvrije voet? 
In het geval dat u uitzonderlijk hoge noodzakelijke kosten heeft, kunt u naar de kantonrechter gaan om de 
beslagvrije voet te laten verhogen. Het is dan aan de kantonrechter om de beslagvrije voet te verhogen.

 Wanneer stopt het loonbeslag? 
Een loonbeslag kan om meerdere reden stoppen. Bijvoorbeeld wanneer u alle bedragen die u nog moest 
betalen, voldaan heeft.

 Waar kan ik online informatie over mijn loonbeslag(en) inzien? 
Op www.schuldenwijzer.nl kunt u met DigiD inloggen en zien welke gerechtsdeurwaarders beslag hebben gelegd 
op uw loon of uitkering.

Meer informatie?
Op kbvg.nl/vbvv  vindt u meer informatie over de vereenvoudigde beslagvrije voet.

Dit is een publicatie van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Aan deze uiting kunnen geen rechten ontleend worden. Den Haag, feb. 2021

http://www.kbvg.nl/vbvv

