Medewerkers met schulden
Dit document beschrijft wat uw mogelijkheden zijn om binnen de juridische grenzen
medewerkers met schulden in uw organisatie te helpen.
Wanneer een beslaglegger u om informatie vraagt over het dienstverband en betalingen aan
een medewerker of zelfs al beslag legt op het loon van uw medewerker is direct duidelijk dat
uw medewerker te maken heeft met een openstaande vordering. Uiteraard kan hier van alles
achter zitten, maar het is goed mogelijk dat uw medewerker financiële problemen heeft.
Ook kunt u op een andere manier ervan op de hoogte komen dat een medewerker financiële
problemen heeft, bijvoorbeeld doordat hij of zij dit zelf vertelt.
Gelukkig kunt u uw medewerkers zeker wel helpen.
In een gesprek met uw medewerker met financiële problemen kunt u een luisterend oor
bieden en advies geven. U kunt voorlichting bieden. Het Nibud heeft het rapport ‘Personeel
met schulden’ uitgebracht, waarin aanbevelingen voor werkgevers worden gedaan (zie met
name pagina 10-12). Kijkt u ook eens op www.financieelgezondemedewerkers.nl.
Ook kunt u uw medewerkers wijzen op Schuldenwijzer om een overzicht te krijgen van hun
schulden. Hiervoor bestaat een brochure die binnenkort ook op www.schuldenwijzer.nl te
vinden is.
Wat de medewerker vertelt over zijn of haar financiële problemen mag u niet vastleggen,
bijvoorbeeld in een personeelsdossier. Anders dan wat in geval van een loonbeslag nodig is
voor de verplichte administratie.
Houdt u ook altijd in gedachten dat in uw relatie met medewerkers toestemming geen
geldige grondslag is om persoonsgegevens te verwerken, vanwege de
afhankelijkheidsrelatie die er per definitie is.
Tot slot: wanneer het gaat om een loonbeslag en uw medewerker is het niet eens met het
beslag zelf of de berekende beslagvrije voet, wijst u uw medewerker dan erop dat hij of zij
contact moet opnemen met de beslaglegger. Zelf moet u uw medewerking aan het
loonbeslag verlenen, de gevraagde verklaring doen en de gelden afdragen in
overeenstemming met wat is aangegeven, het is niet aan u om de geldigheid van het beslag
te toetsen. Voor u is met betrekking tot schulden een rol weggelegd in verwijzing en
voorlichting.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

