Beslag op het inkomen van uw werknemer
Wanneer door ons kantoor beslag is gelegd onder u, als werkgever, ten laste van een van uw werknemers,
ontstaan voor u allerlei verplichtingen. Wij realiseren ons dat u als derde onvrijwillig wordt betrokken bij een
zaak waar u zelf geen enkele bemoeienis mee heeft. En dat kost u veel tijd. De wet verbindt echter gevolgen
aan het beslag die ook u raken.
In dit document leggen wij u in praktische zin uit wat de gevolgen van de beslaglegging voor u zijn en welke
verplichtingen ontstaan. Wij zijn hierin zo volledig mogelijk, maar u kunt aan dit document geen rechten
ontlenen. Wanneer u na het lezen nog vragen heeft kunt u ons uiteraard altijd bellen.
U kunt voor een volledig onafhankelijk (ook: juridisch) advies ook contact opnemen met uw eigen advocaat,
juridisch adviseur of het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl).
De gevolgen voor u als derde
Zodra een beslag onder u is gelegd heeft u direct allerlei verplichtingen. Deze verplichtingen zijn wettelijk
vastgelegd. Ook de gevolgen verbonden aan het niet nakomen van die verplichtingen zijn wettelijk vastgelegd
en kunnen groot zijn. Niet iedere werkgever is zich daar altijd van bewust. U wordt onvrijwillig betrokken bij
een derdenbeslag. Het ‘omgaan’ met een derdenbeslag kost veel tijd, aandacht en energie. Geen enkele
werkgever zit hierop te wachten. Toch is het verstandig om wel direct mee te werken en dat te doen wat van
u wordt verwacht. De wet verbindt sancties aan het niet meewerken. Dit kan in het uiterste geval leiden tot
veroordeling van de werkgever tot betaling van de gehele vordering waarvoor het beslag is gelegd.
Uw verplichtingen
1. u bent verplicht om onmiddellijk na de beslaglegging te starten met het inhouden van alle bedragen
die worden uitbetaald aan uw werknemer boven de beslagvrije voet (deze staat vermeld op het
beslagexploot)
2. u bent verplicht om nadat 4 weken zijn verstreken (gerekend vanaf de dag na de beslaglegging) de
verklaring die achter het beslag is gehecht in te vullen en terug te sturen aan ons kantoor
3. zodra de verklaring is afgelegd bent u verplicht de ingehouden bedragen af te dragen aan ons kantoor
De verklaring
De door u in te vullen verklaring moet volledig en onderbouwd zijn. Uit de door u te verstrekken gegevens
moet door u vermelde informatie geverifieerd kunnen worden. Het toevoegen van een recente loonstrook zal
vaak voldoende zijn, maar wanneer er afwijkende informatie wordt vermeld in de verklaring dan zal deze
informatie afzonderlijk onderbouwd moeten worden.
Wanneer de door u afgelegde verklaring onvolledig wordt bevonden zult u van ons aanvullende vragen gesteld
kunnen krijgen.
Wanneer uw verklaring wordt geaccepteerd zult hiervan binnen enkele dagen een bevestiging ontvangen. Uw
verklaring en de bevestigingsbrief worden doorgestuurd aan uw werknemer.
De gevolgen van het (niet) afleggen van een (betwiste) verklaring
Wij gaan er vanuit dat u zult meewerken aan de uitvoering van het onder u gelegde beslag. De ervaring leert
ons echter dat sommige werkgevers daartoe niet altijd direct bereid zijn. Omdat door de wetgever aan het
niet meewerken zware consequenties zijn verbonden lichten wij u deze hierna toe.
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U weigert een verklaring af te leggen
Als u geen verklaring aflegt zult u op verzoek van de schuldeiser die het beslag heeft laten leggen veroordeeld
kunnen worden tot betaling van het bedrag waarvoor het beslag is gelegd. U wordt dan gezien als de
oorspronkelijke schuldenaar. Daarnaast kunt u, als daar redenen voor zijn, worden veroordeeld tot vergoeding
van de ontstane schade.
Uw werknemer is geen partij in deze procedure.
U legt wel een verklaring af, maar deze wordt door ons betwist
Als u wel een verklaring heeft afgelegd, maar er wordt getwijfeld aan de juistheid van (een deel van) de
verklaring en ondanks een verzoek daartoe wordt de verklaring door u niet herzien of aangevuld, dan kunt u
worden gedagvaard. In de procedure kan de beslagleggende schuldeiser de verklaring dan geheel of
gedeeltelijk betwisten of aanvulling eisen. Wanneer de rechter van oordeel is dat de door u afgelegde
verklaring terecht is betwist, dan zult u veroordeeld kunnen worden tot betaling van de proceskosten.
Uw werknemer is geen partij in deze procedure.
U weigert af te dragen
Als u wel een verklaring heeft afgelegd, maar alsnog (gedeeltelijk) niet aan uw verplichtingen tot afdracht
voldoet kunt u worden veroordeeld tot nakoming van deze verplichting, alsmede tot betaling van de
vervangende schadevergoeding die u in geval van niet-nakoming daarvan verschuldigd zou zijn. Deze situatie
kan dus ook ontstaan nadat u aanvankelijk wel hebt meegewerkt, maar bijvoorbeeld te vroeg stopt met het
afdragen van inhoudingen op het inkomen.
Wat mag u van ons verwachten?
U mag van ons kantoor verwachten dat wij u steeds duidelijke informatie verschaffen over hetgeen u verplicht
bent om te doen. Ook overige vragen kunt u bij ons kwijt. U mag van ons verwachten dat wij u tijdig op te
hoogte stellen van het (bijna) ‘afgelopen’ zijn van het beslag. Tijdens de looptijd van het beslag ontstaan
kosten i.v.m. de administratieve verwerking van de te ontvangen inhoudingen. Deze verhogen het bedrag
waarvoor het beslag ligt.
Voor het einde van het beslag ontvangt u van ons een bijgewerkte opgave. Wanneer u tussentijds een opgave
wilt ontvangen kunt u een verzoek hiertoe bij ons indienen.
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