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“Mr. W.F. Wienen is advocaat bij Wienen &
van Tellingen Advocaten, gevestigd in het centrum
van Almere (Schoutstraat 51, 1315 EW).
Nadere informatie over het kantoor kunt u lezen op:
www.wvtadvocaten.nl of u kunt bellen met 036-8200322
of e-mailen naar wienen@wvtadvocaten.nl”

Wanneer kan een schuldeiser beslag leggen op mijn loon?
Regelmatig wordt ik geconfronteerd met
mensen die een brief hebben gekregen
van een incassobureau ter zake een betalingsachterstand. In dergelijke brieven
wordt door een incassobureau veelvuldig gedreigd met beslagleggingen, bijvoorbeeld op het salaris. Mensen vragen
mij dan altijd of een incassobureau dat
zomaar kan doen.
Voor het antwoord op deze vraag is van
belang vast te stellen of de vordering
waarvoor het incassobureau u een brief
stuurt al aan de rechter is voorgelegd.
Indien de rechter zich nog niet over de
vordering heeft uitgesproken en er nog
geen vonnis (uitspraak) is, kan het incassobureau niet zomaar beslag laten leggen
op uw loon. Meestal zijn de dreigementen
van een incassobureau dan ook loze dreigementen.
Het incassobureau zal namelijk eerst aan
de rechter toestemming moeten vragen
om beslag op uw loon te mogen leggen.
Daarvoor moet het incassobureau een
advocaat inschakelen die een verzoekschrift tot beslaglegging bij de rechtbank
zal indienen. Het incassobureau kan dat
niet zelf doen.
Indien het incassobureau wel een advocaat inschakelt en die een verzoek laat
indienen bij de rechtbank voor het leggen
van een loonbeslag, zal de rechtbank u
eerst willen horen. Pas als dat is gebeurd,
zal de rechtbank ten aanzien van het

verzoek tot beslaglegging op uw loon een
beslissing nemen.
Let wel, ingeval van een verzoek tot het
leggen van beslag op uw bankrekening
of inboedel zal de rechtbank u niet eerst
horen. Dat verzoek wordt in de regel
zonder dat u daarover bent gehoord toegewezen.
Als de vordering waarvoor het incassobureau u een brief heeft gestuurd al
door de rechter is toegewezen, hoeft het
incassobureau niet apart een verzoek bij
de rechtbank in te dienen om beslag te
mogen leggen op uw loon. Dan kan het
incassobureau met behulp van een deurwaarder en zonder dat de rechter daar
nog apart voor aan te pas komt beslag
leggen op uw loon. Er is immers een vonnis! Bij een beslaglegging op uw loon moet
de deurwaarder rekening houden met de
zogeheten beslagvrije voet.
Een incassobureau zal bij kleine vorderingen niet eerder beslag laten leggen
dan nadat de rechter de vordering heeft
toegewezen en er een vonnis is, dit omdat
de kosten van een beslaglegging niet
opwegen tegen de hoogte van de vordering. U kunt de dreigementen van incassobureaus soms dus met een korrel zout
nemen. Incassobureaus hebben zolang er
geen vonnis van de rechter is geen tot zeer
weinig tanden om mee te bijten. Dat neemt
niet weg dat u er verstandig aan doet het
niet tot een gerechtelijke procedure te
laten komen als de vordering terecht is.

