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Beperkingen aan beslag op vakantiegeld
Hans Vestjens1

Een schuldeiser die beslag legt op onder 
meer loon of een uitkering dient reke-
ning te houden met de beslagvrije voet 
van de artikelen 475b Rv en verder. Bij 
een debiteur wiens inkomen onder de 
voor hem geldende beslagvrije voet valt, 
vindt dus geen inhouding plaats ten 
behoeve van die schuldeiser. Maar hoe 

1 Hans Vestjens is advocaat bij Van Doorne te 
Amsterdam.

dient dan te worden gehandeld in de 
maand dat het inkomen van de debiteur 
als gevolg van het eens per jaar uitge-
keerde vakantiegeld eenmalig boven de 
beslagvrije voet uitschiet?
In zijn arrest van 31 oktober 2014 
(ECLI:NL:HR:2014:3068) oordeelt de 
Hoge Raad dat de jaarlijkse uitbeta-
ling van het vakantiegeld geheel voor 
beslag vatbaar is indien het maandelijks 
inkomen in de maanden waarin het 

vakantiegeld werd opgebouwd, steeds 
boven de beslagvrije voet uitkwam. 
Indien het maandelijks inkomen in die 
maanden steeds beneden de beslagvrije 
voet is gebleven, is het vakantiegeld 
slechts voor beslag vatbaar voor zover 
het als maandelijkse aanspraak tezamen 
met het daadwerkelijk in die maanden 
genoten inkomen zou zijn uitgekomen 
boven de beslagvrije voet in die maan-
den, telkens per maand beoordeeld.

Word jij onze nieuwe collega?
 
Wij zoeken een advocaat/advocate met eigen praktijk ter verster-
king en aanvulling van ons kantoor dat sinds 1997 bestaat.

Wij zijn een hechte groep enthousiaste advocaten, gespecialiseerd  
in strafrecht, arbeidsrecht, verbintenissenrecht, letselschade, familie-  
en vreemdelingenrecht.

Wij onderscheiden ons door een inspirerende collegiale werksfeer, 
passie voor het vak, gevoel voor service, kwaliteit en kostenbeheersing.

Wil jij je eigen praktijk bij ons verder ontwikkelen en een bijdrage 
leveren aan de groei en expertise van ons kantoor, neem dan contact 
op met Maarten Witlox (witlox@wstadvocaten.nl) of Paul Snijders  
(snijders@wstadvocaten.nl)

WitloxSnijdersTuzkapan advocaten
Keizersgracht 462
1016 GE Amsterdam
www.wstadvocaten.nl

advertenties

Liesker Legal neemt bij kansrijke zaken, voor alle 
rechtsgebieden met een vordering vanaf € 150.000,
het proceskostenrisico over. 

Hierdoor procederen uw cliënten kosteloos.

Wij zijn met trots marktleider in procesfinanciering. 

Kansrijke zaak 
maar geen draagvlak?
Liesker Legal gelooft dat elke zaak, waar u 
als advocaat achter staat, een kans verdient.

Ceresstraat 4
4811 CC Breda
076 - 530 36 00

info@lieskerlegal.nl
www.lieskerlegal.nl


