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Werkinstructie nr: Manipulatie afhouding
De optie om een schuld te manipuleren wordt gebruikt om:
-

tijdelijk een verhoging/verlaging van de inhouding te genereren
tijdelijk geen inhouding te genereren wanneer de schuld geactiveerd werd
een vast bedrag op te leggen wanneer een schuld zonder “Afgesproken bedrag”
geactiveerd werd
het wettelijke minimum te omzeilen.

U zoekt de betreffende schuld op en gaat naar het tabblad “Manip afhouding”.

Via “Begin en –einddatum” geeft u het begin en einde in van de periode waarvoor de manipulatie
geldt.
Het bedrag vult u in.
Via “Soort manipulatie” kan u opteren om het wettelijke minimum te omzeilen.

Via “Reden manipulatie” kan u een toelichting bieden.
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Bovengedrukt voorbeeld behandelt een loonoverdracht waarbij wordt ingehouden tot het
wettelijke minimum. Indien de schuldeiser een beperking toestaat van 200 euro per maand,
volstaat het om via “Manipul afhouding” het opgelegde bedrag vast te stellen.
Indien deze periode van beperking slechts tijdelijk geldt, zal de inhouding tot het wettelijke
minimum hernomen worden bij het verstrijken van de einddatum en voor zover er nog een saldo
openstaat.
Nog een veel voorkomend voorbeeld:
Een aflossingsplan geldt voor een vast maandelijks bedrag van 50 euro en dit voor aanzuivering
van een schuld van 557 euro. Hierbij kan u via “Afgesproken bedrag” 50 euro opleggen en bij het
begin van het plan onmiddellijk vastleggen dat de laatste inhouding 57 euro bedraagt via
“Manipul afhouding”. Zo vermijdt u een laatste inhouding van 7 euro of een ingreep na verloop
van 10 maanden (reeds verrichte inhoudingen voor 500 euro).
U kan maand per maand de inhoudingen gaan vastleggen en zelfs een periode van geen
inhoudingen voorzien (opgelegde bedrag is dan 0,00 euro).
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