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Loonbeslag en de AVG 
 
1. Via de deurwaarder komt er informatie binnen bij de afdeling HR over een loonbeslag van een 

medewerker. 
a. Doel:  

Opslaan en gebruik persoonsgegevens in verband met uitvoeren loonbeslag (artikel 5 lid 1 
sub b AVG) 
 

b. Grondslag:  
Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) 
Verplicht meewerken aan een loonbeslag – wetboek van burgerlijke rechtsvordering 475 
e.v. – ook de informatieverplichting aan de deurwaarder staat hierin 
 

c. Opslagbeperking: 
Niet langer dan noodzakelijk voor het doel (artikel 5 lid 1c en e AVG) 
De informatie is na het vervallen van het loonbeslag niet meer nodig voor het doel en moet 
dus vernietigd worden als het loonbeslag wordt beëindigd, bijvoorbeeld op last van de 
rechter of als de schuld is voldaan 

 
2. Deze informatie wil je vervolgens delen met de leidinggevende om in gesprek te kunnen gaan 

met de medewerker 
a. Doel: 

Gesprek voeren met de medewerker (artikel 5 lid 1 sub b AVG) 
De persoonsgegevens zijn in eerste instantie gekregen voor een ander doel. Uitgangspunt 
van de AVG is dat verzamelde persoonsgegevens niet verder op een met het 
oorspronkelijke doel onverenigbare wijze worden verwerkt. De vraag die gesteld moet 
worden is of het nieuwe doel (het gesprek) verenigbaar is met het oude doel (loonbeslag).  
 
Hiervoor moet je rekening houden met onder meer de koppeling tussen beide doelen, het 
kader waarbinnen en de manier waarop de gegevens zijn verzameld, de redelijke 
verwachtingen van betrokkenen, de aard van de persoonsgegevens en de gevolgen van de 
verdere verwerking. 
 
Neem in het personeelshandboek op dat in geval van loonbeslag de leidinggevende kan 
worden geïnformeerd. Medewerkers kunnen dan op de hoogte zijn. Zorg dan wel dat het 
personeelshandboek op de een of andere manier is opgenomen in de 
arbeidsovereenkomst, zodat het personeelshandboek onderdeel wordt van de 
arbeidsrechtelijk gemaakte afspraken. 
 

b. Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) 
 
Een grondslag om persoonsgegevens te verwerken is het hebben van een gerechtvaardigd 
belang. Om je te kunnen beroepen op een gerechtvaardigd belang zal je allereerst (1) 
moeten onderbouwen dat jij een gerechtvaardigd belang hebt, vervolgens (2) moet je 
aantonen dat het verwerken van de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om dat 
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gerechtvaardigbelang te kunnen behartigen, en tenslotte (3) moet je een afweging maken 
tussen het individuele belang van betrokkkene dat je zijn persoonsgegevens niet gebruikt 
en jouw gerechtvaardigd belang. In verband met de verantwoordingsplicht die je hebt, is 
het nodig dat je deze afweging op schrift zet, zodat je achteraf kan aantonen wat je vooraf 
hebt afgewogen. 
 
(1) Een gerechtvaardigd belang kan zijn dat je de ervaring hebt dat bij medewerkers met 

een loonbeslag vaak meer speelt dan alleen het loonbeslag en dat je het belangrijk 
vindt als werkgever in het kader van goed werkgeverschap om jouw medewerkers 
daarbij te ondersteunen en te begeleiden bij het vinden van structurele oplossingen. 
Dat is je gerechtvaardigd belang. De frequentie kan van invloed zijn. Een enkel 
loonbeslag hoeft nog niet te betekenen dat er grote structurele problemen zijn. Nu is de 
frequentie iets wat alleen in het geheugen kan zitten, want je mag de gegevens niet 
langer bewaren dan nodig voor het loonbeslag, ook niet om iemand in tijd te volgen. 
Een gerechtvaardigd belang ook gelegen zijn in de functie of de aard van de 
werkzaamheden. Iemand met schulden laat je liever niet bij het geld. Maar dat is dus 
een ander gerechtvaardigd belang dan het goed werkgeverschap. Leg de motivering 
goed vast. 

(2) Vervolgens moet je dan beoordelen of het daarvoor noodzakelijk is om deze informatie 
te delen. Delen met de leidinggevende wel; delen met het hele team niet (even een 
overduidelijk voorbeeld als contrast). Wees kritisch op jezelf bij deze afweging. Als je je 
doel ook op een andere manier kan bereiken, dan is het vaak niet noodzakelijk om 
persoonsgegevens te delen met een ander. Kan je op een andere manier ontdekken dat 
er sprake is van problematiek bij medewerkers die de aandacht verdienen van de 
leidinggevende? Met medewerkers die geen goede balans hebben tussen werk en 
privé, minder goed presteren of waarbij sprake is van hoog ziekteverzuim, gaat een 
leidinggevende meestal toch mee in gesprek en kan dan vragen of er wellicht sprake is 
van andere problemen. Als de medewerker geen melding maakt van het loonbeslag, 
dan wil deze die informatie waarschijnlijk niet delen met de leidinggevende. 

(3) Tenslotte moet je ook nog de afweging maken tussen het belang van de medewerker 
op privacy en jouw gerechtvaardigd belang. Een transparante procedure kan hierbij 
duidelijk zijn.  
 

Toestemming (artikel 6 lid 1 sub 1 AVG) 
 
Overweeg om toestemming te vragen aan de desbetreffende medewerkers. Of zij het op 
prijs stellen dat hun leidinggevende er weet van heeft. De reden is dan nog steeds gelijk aan 
wat ik hiervoor schreef over het gerechtvaardigd belang, maar nu vraag je toestemming aan 
de medewerker voordat je de informatie deelt. De toestemming moet wel vrij en zonder 
consequenties gegeven kunnen worden, anders telt de toestemming niet.  
 
Let op! Als je kiest voor de grondslag toestemming en je krijgt deze niet van de 
medewerker, dan kan je niet daarna je alsnog beroepen op een gerechtvaardigd belang. Je 
bepaalt voor deze verwerking in algemene zin op welke grondslag je je beroept en kan 
daarna niet switchen. Per verwerking mag je je slechts beroepen op één grondslag.   
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c. Opslagbeperking 
Niet langer dan noodzakelijk voor het doel (artikel 5 lid 1c en e AVG) 
 
De opslagbeperking is een lastige in dit verband. Ik zou de leidinggevende mondeling 
informeren (niet via de mail) en de informatie verder ook niet vastleggen in het 
personeelsdossier of verslagen. Er is een reden dat de informatie over het loonbeslag na 
einde direct verwijderd moet worden. Een loonbeslag mag een medewerker niet 
achtervolgen. Probeer te voorkomen dat de informatie ergens wordt vastgelegd. 

 
Afsluitende opmerkingen 
Het is van belang om zo snel mogelijk actie te ondernemen als er derde-beslag is gelegd. Een 
betaling in weerwil van een gelegd beslag komt in beginsel voor jouw rekening en risico. Het niet 
meewerken zoals verplicht betekent dat jij veroordeeld kunt worden tot het voldoen van de 
vordering. Ook is het belangrijk te realiseren dat als al een loonbeslag is opgelegd je de deurwaarder 
moet verwijzen naar de eerdere beslaglegger. Tenslotte is het goed te weten dat je de documenten 
met betrekking tot loonbeslag strikt vertrouwelijk moet bewaren.  
 
Hou er rekening mee dat een medewerker bezwaar mag maken tegen het delen van de informatie 
met zijn leidinggevende. In dat geval moet je de gemaakte afweging nog een keer maken, waarbij 
het uitgangspunt is dat de verwerking van persoonsgegevens (in dit geval het delen) dan niet 
plaatsvindt, tenzij jullie dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder moet wegen 
(zware toets) (artikel 21 lid 1 AVG). 


