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In het kort 
Het kan zijn dat niet het volledige nettoloon gestort dient te worden op het opgegeven 

rekeningnummer van de werknemer. Dit kan zijn vanwege het feit dat er beslag is gelegd op 

het loon van de werknemer, maar ook bijvoorbeeld omdat de werknemer een deel naar een 

spaarrekening overgemaakt wenst te krijgen. Alle betalingen die niet naar de primaire 

bankrekening van de werknemer moeten gaan, kunt u nu verwerken op het tabblad 2 Loon, 

Betalingsregelingen. Hieronder worden de verschillende situaties behandeld. 

Het tabblad Betalingsregelingen 
U treft het tabblad aan in het werknemersscherm tabblad 2 Loon, dan Betalingsregelingen.  

U komt in onderstaand scherm: 

 

 
Afbeelding: betalingsregelingen beginscherm 
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1. Wanneer u op de knop 'Voeg toe' klikt, dan kunt u gaan kiezen voor het soort 

betalingsregeling: 

 

Afbeelding: betalingsregelingen, Soort 

 

Hieronder worden de diverse soorten behandeld. 

 

2. Met de knop 'Wijzig' kunt u een reeds ingevoerde betalingsregeling aanpassen. Selecteer 

de betreffende regeling en dan klikt u op de knop. 

 

3. Verwijderen kan alleen als er nog geen lonen mee berekend zijn. Indien er wel al lonen 

zijn waarop de betalingsregeling van toepassing is, maar dat de regeling niet meer hoeft te 

worden toegepast, dan kunt u de regeling markeren als historisch. 

 

4. U kunt een overzicht maken van alle betalingsregelingen. Op dit overzicht kunt u ook zien 

welke bedragen al zijn afgelost. Dit overzicht kunt u opslaan als PDF, printen, e.d. 

 

5. Met de knoppen 'Omhoog' en 'Omlaag' kunt u de rangorde bepalen. Dit is van belang 

indien het nettoloon wellicht niet toereikend is om alle opgegeven regelingen toe te passen. 

Let op: voor verplichte betalingen – loonbeslag en 'Bestuursrechtelijke premie CAK' – wordt 

de rangorde door Loon bepaald. Deze gaan namelijk vóór een eventuele overboeking op een 

spaarrekening. 

 

Onderstaand leest u per soort betalingsregeling een nadere uitleg.  

Loonbeslag en loonbeslag in termijnen 
Bij loonbeslag is er altijd een deel van het loon waarop geen beslag gelegd mag worden, dit 

is de zogenoemde beslagvrije voet. Loon kan niet bepalen wat de beslagvrije voet is voor de 

desbetreffende werknemer, dit is namelijk afhankelijk van de persoonlijke situatie van de 

werknemer. In het algemeen zal het zo zijn dat de deurwaarder vaststelt wat de beslagvrije 

voet is voor de werknemer. U kunt dit dan overnemen in de hiertoe bestemde velden: 

 

 
Afbeelding: betalingsregelingen, beslagvrije voet 

 

Datum wijziging minimumlonen bepaalt 'per 1 januari' of 'per 1 juli' 

De beslagvrije voet wordt  onder andere vastgesteld op grond van het minimumloon. De 
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laatste jaren wijzigen de minimumlonen steevast per 1 januari, en per 1 juli. Voor de periode 

van 1 januari tot en met 30 juni, vult u dan ook het bedrag voor de beslagvrije voet in bij het 

veldje 'Beslagvrije voet per 1-1'. Voor de periode van 1 juli tot en met 31 december, doet u 

dat in het veldje 'Beslagvrije voet per 1-7'.  

 

In de meeste gevallen zal de deurwaarder beslag leggen op al het loon boven de beslagvrije 

voet. In dat geval kiest u bij Soort voor Loonbeslag met beslagvrije voet. U kunt vervolgens 

alle velden invullen. Hetgeen u bij Omschrijving invult, komt op de loonstrook terug. 

 

 
Afbeelding: betalingsregelingen, soort, loonbeslag 

 

Tot het loon waarop beslag gelegd kan worden behoort iedere geldelijke beloning, voor 

zover die meer bedraagt dan de beslagvrije voet. 

 

Alles boven de beslagvrije voet valt dus onder het loonbeslag, zoals ook: 

- vakantiegeld 

- 13e maand 

- bonus 

- overwerk 

 

Let op: Een onkostenvergoeding is geen loon en hierop kan daarom geen loonbeslag gelegd 

worden. Loon houdt hier automatisch rekening mee. Als er bijvoorbeeld een 

reiskostenvergoeding van toepassing is, dan zal de werknemer het bedrag van de 

beslagvrije voet plus de reiskostenvergoeding ontvangen: 
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Afbeelding: betalingsregelingen, verwerking loonbeslag op strook 

 

In dit voorbeeld is het loon voor oktober berekend. Wij hebben een beslagvrije voet 

opgegeven van 887,87. De reiskostenvergoeding bedraagt 123,50. Totaal is dit een bedrag 

van 1.011,37 wat wordt gestort op de rekening van de werknemer. De beslaglegger krijgt het 

restbedrag van het nettoloon. 

 

Het kan ook voorkomen dat de beslaglegger het goed vindt om een termijnbedrag voor de 

aflossing af te spreken. In dat geval kiest u bij Soort voor Loonbeslag in termijnen met 

beslagvrije voet. In hetzelfde voorbeeld ziet dit er – bij een termijnbedrag van 200 euro -  op 

de strook als volgt uit: 

 

 
Afbeelding: betalingsregelingen, verwerking loonbeslag termijnen op strook 

 

Als het loon boven de beslagvrije voet niet toereikend is voor het gehele termijnbedrag, zal 

een deel aan de beslaglegger wordt overgemaakt. U ziet op het tabblad Meldingen dan het 

volgende terug: 

 

 
Afbeelding: betalingsregelingen, tabblad Meldingen 

 
Bestuursrechtelijke premie CAK 
Wanneer een werknemer achterstallige betalingen heeft bij de zorgverzekeraar, dan kan er 

een bestuursrechtelijke boete worden opgelegd. Dit is een vast bedrag per periode en wordt 

opgegeven door het 'Centraal Administratie Kantoor ' (CAK). Bij het incasseren van dit 

bedrag hoeft geen rekening gehouden te worden met de beslagvrije voet. 

 
Afbetalingsregeling 
Het soort Afbetalingsregeling kunt u gebruiken als er met de crediteur een termijnbedrag is 

afgesproken om af te lossen. Denkt u hierbij aan de aflossing op een personeelslening. Bij 

Totaalbedrag kunt u het bedrag opgeven wat er in totaal afgelost moet worden. Bij 

Termijnbedrag het bedrag wat periodiek overgeschreven dient te worden. Loon houdt bij wat 

er totaal al is afgelost en stopt met de afbetaling wanneer het totaalbedrag is bereikt.  

 

U kunt bij het overzicht de stand van zaken zien. 
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Overige betalingen 
U kunt bij dit soort bijvoorbeeld denken aan de spaarrekening of de en/of-rekening van de 

werknemer. Als de werknemer bijvoorbeeld 500 euro wenst te sparen, dan kunt u dit hier 

regelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


