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HOORZITTING COMMISSIE JUSTITIE 

Beslagbare goederen  
en aanverwante problemen in de schuldhulpverlening 

  

DEEL I: INLEIDING 

Zowel door de indieners als door alle andere betrokken actoren en experts wordt erkend dat dit 

artikel, en de voorgestelde wijzigingen, in se een afweging inhouden tussen enerzijds de recht-

matige belangen van schuldeisers die recht hebben op de betaling van onbetaalde verschul-

digde geldsommen, en anderzijds de schuldenaren (en hun gezinsleden) die, ook al hebben ze 

schulden en worden ze geconfronteerd met (gerechtelijke) invordering-procedures, ten alle 

tijde een recht op een menswaardig bestaan hebben en blijven behouden.  

De uitkomst van dergelijke afwegingen, die resulteren in (nieuwe) wetteksten, dienen evenwel  

niet ‘floue’ te zijn en moeten op het terrein duidelijke grenzen stellen.  

Men kan een debat voeren wat wel/niet menswaardig is, eenmaal beslist moet er duidelijkheid 

zijn, en kan/moet het wel degelijk over ‘harde’ grenzen gaan. Een deel van onze eerdere en 

huidige commentaren gaan ook over dit aspect.  

Hierbij houden we rekening met het feit dat de meeste experts overtuigd zijn van de noodzaak 

aan actualisering van de lijst van niet voor beslag vatbare goederen, en dat het ‘recht op 

een menswaardig bestaan’ duidelijk een evoluerend begrip is.  

Als laatste in deze inleiding willen benadrukken wat de beperkte “scoop” van dit wetsvoorstel 

is: het reguleren van de mogelijkheid om, indien er een uitvoerbare titel is, beslag te leggen 

op roerende goederen van een schuldenaar, die (samen met zijn gezin) een recht op een 

menswaardig bestaan heeft. Evident dat hierbij vraagstukken opduiken m.b.t. onvermogende 

personen, personen en gezinnen die idealiter een beroep zouden doen op passende hulpverle-

ning enz. maar die eigenlijk niet direct relevant zijn om dit specifieke wetsvoorstel te beoor-

delen. Vergelijk het met de grenzen inzake beslag op inkomsten: deze bescherming geldt (ook) 

ongeacht de omvang van betrokkene zijn schuldenproblematiek, of deze hulp zocht, en zelfs 

ongeacht de schuldenaar ‘kwaadwillig’ zijn schulden niet zou willen betalen (uitzondering: wan-

neer deze onderhoudsgeld niet betaalde). Ook wij zullen in onze uiteenzetting wijzen op voor-

stellen om schuldhulpverlening te verbeteren enz. maar dit wel pas in laatste instantie, en 

eerder ter info voor de commissieleden die de bredere problematiek willen aanpakken, maar 

die volgens ons dus ‘los’ staan van dit specifieke wetsvoorstel, en geen beletsel mogen vormen 

om duidelijk en concrete beslissingen te nemen m.b.t. het uitvoerend beslag op roerende goe-

deren.   

DEEL II-A: REACTIE OP HET VOORSTEL MBT 1408 EN 1520 GER WB 

– POSITIEVE WIJZIGINGEN 

Verlenging termijn tussen beslag en effectieve verkoop van 30 dagen naar 45:  

SAM vzw ondersteunt deze wijziging ten volle. Het geeft de beslagene vooreerst meer tijd om indien 

nodig de nodige hulp te zoeken indien hij zelf geen uitweg ziet uit zijn schuldenproblematiek.  
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Ook garandeert het dat tussen de aanzegging van de verkoop en de effectieve verkoop betrokken schul-

denaar normaliter minstens één maandinkomen zal ontvangen, om zelf of samen met een hulp- of 

bijstand-verlenende instantie een realistisch en haalbaar/uitvoerbaar afbetalingsvoorstel te formule-

ren, om de verkoop af te wenden (wat in de praktijk vaak minimaal het betalen van de gemaakte 

verkoopkosten omvat) en de nadien nog openstaande schuld verder af te betalen.  

In de meest precaire situaties geeft het ook meer tijd om een collectieve schuldenregeling aan te 

vragen en binnen deze termijn van 45 dagen over een beschikking van toelaatbaarheid te kunnen be-

schikken (waarbij het zo is dat noch het aanvragen van een collectieve schuldenregeling noch een be-

schikking van toelaatbaarheid wettelijk een beletsel vormt om de verkoop alsnog door te laten gaan 

maar die beiden in de praktijk  meestal wel als gevolg heeft dat men niet zal overgaan tot effectieve 

verkoop, zeker indien de omvang van waarde van de beslagbare goederen gering is).  

Opdat de beslagene indien nodig de wenselijke hulpverlening kan inschakelen  en/of omtrent de juiste 

juridische informatie kan inwinnen, lijkt het ons wel cruciaal dat betrokkene over de mogelijkheden 

omtrent duidelijk, correct en concreet wordt geïnformeerd (zie verder).  

 

Verlenging termijn om betwistingen m.b.t. de beslagbaarheid kenbaar te maken van 5 naar 15 dagen : 

Ook deze wijziging kan SAM vzw ten volle onderschrijven, omdat het erkent dat een termijn van 5 dagen 

echt wel te kort is. SAM vzw wil evenwel pleiten om deze termijn nog meer op te trekken, naar 30 

dagen. Het door de indieners van dit voorstel zelf opgemerkte hiaat dient hierbij wel weggewerkt te 

worden, zodat het exploot van het beslag naast de procedureregels vervat in art. 1408, §3 ook de wet-

telijk vastgelegde lijst van goederen die niet voor beslag vatbaar zijn, moet omvatten. Opdat de besla-

gene indien nodig de wenselijke hulpverlening kan inschakelen en/of omtrent de juiste juridische infor-

matie kan inwinnen, lijkt het ons verder ook cruciaal dat betrokkene over de mogelijkheden omtrent 

duidelijk; correct en concreet wordt geïnformeerd (zie verder).  

 

Onbeslagbaarheid goederen van emotionele waarde tot een bedrag van 400 euro :  

Ook deze wijziging kan SAM vzw onderschrijven. De formulering,  en de toelichting, maken duidelijk dat 

het over één of meerdere goederen kan gaan, en dit volledig naar keuze van de beslagene, en dat de 

waarde op het moment van beslag van belang is: de tweedehands-waarde / verwachte opbrengst i.g.v. 

openbare verkoop.. SAM vzw gaat er hierbij van uit dat de gerechtsdeurwaarder de beslagene hierop zal 

wijzen in het kader van zijn informatieplicht, maar dat indien dit door omstandigheden niet gebeurde, 

het dan wel cruciaal is opdat de beslagene zijn rechten kan doen gelden  dat hij kennis heeft van deze 

mogelijkheid, in het bijzonder door in het beslagexploot ook verplicht de wettelijke lijst van onbeslag-

bare goederen op te nemen (en dat hij ten tijde van het beslag en anders ten laatste 15 dagen na het 

leggen van beslag zijn opmerkingen/keuzes ter zake kan formuleren) (zie eerder) en hem te informeren 

over de mogelijkheid van hulpverlenging en/of juridische bijstand ter zake (zie verder). Tot slot kan 

hierbij nog opgemerkt worden dat best voorzien wordt dat dit bedrag jaarli jks geïndexeerd wordt en/of 

dat de Koning deze bedragen kan aanpassen.  

 

Onbeslagbaarheid televisietoestel – per beslagen boedel: Ook deze wijziging kan SAM vzw onderschrij-

ven. Het garandeert o.m. toegang tot nieuwsinformatie voor alle gezinsleden, ook ind ien deze al hun 

voor beslag vatbare goederen opgehaald en verkocht weten. De toelichting maakt ook duidelijk dat het 

er niet toe doet of dit toestel verbinding kan maken met het internet, hetgeen meer en meer gangbaar 

is. Dezelfde toelichting impliceert dat dergelijke internettoegang niet ipso facto als gevolg heeft dat 

het toestel kan aangemerkt kan als een “luxeartikel’ en zo “toch” onderwerp zou worden van een open-

bare verkoop.  

Enige interpretatie blijft aldus nog wel mogelijk: wanneer/vanaf welke waard e is een televisietoestel 

aan te merken als een “luxeartikel’? SAM vzw gaat er hierbij van uit dat de gerechtsdeurwaarder de 

beslagene op deze uitzonderlijke handeling zal wijzen in het kader van zijn informatieplicht, wanneer 

hij een televisietoestel aanmerkt als “luxeartikel”. 
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Indien dit door omstandigheden niet gebeurde, het dan wel cruciaal is opdat de beslagene zijn rechten 

kan doen gelden dat hij kennis heeft van de mogelijkheid om deze interpretatie aan te vechten, in het 

bijzonder door in het beslagexploot ook verplicht de wettelijke lijst van onbeslagbare goederen op te 

nemen (en dat hij ten tijde van het beslag en anders ten laatste 15 dagen na het leggen van beslag zijn 

opmerkingen/keuzes ter zake kan formuleren) (zie eerder) en hem te informeren over de mogelijkheid 

van hulpverlenging en/of juridische bijstand  ter zake (zie verder). 

 

Onbeslagbaarheid toestellen en benodigdheden voor toegang tot internetverbinding tot een bedrag 

van 500 euro - per gezinslid:  

Ook deze aanpassing zal volgens SAM vzw een positieve wijziging zijn die in het bijzonder aansluit bij 

een moderne meer en meer gedigitaliseerde wereld, die recent nog een “boost” heeft gekregen door de 

huidige COVID-crisis. Het is hierbij gebleken dat het wel degelijk noodzakelijk dat deze bescherming 

geldt “per gezinslid” o.m. zodat de inwonende kinderen desgevallend gelijktijdig afstandsonderwij s 

kunnen volgen en desgevallend de werkende beslagene tezelfdertijd kan telewerken. Ook zijn deze 

toestellen ondertussen onmisbaar om deel te nemen aan het normale maatschappelijke verkeer , o.m. 

denkende aan de digitalisering van allerhande facturatie of bv. dat op heden zelfs hulpverlening op deze 

technieken steunt/moet steunen.  

Wat de waarde van 500 euro betreft, menen we wel dat best verduidelijkt wordt dat deze waarde enkel 

slaat op de eindapparaten (laptop/tablet/smartphone/gsm) en niet de tussenapparaten zoals bv. mo-

dems (die veelal van geringe waarde zijn).                                                                              

Hierbij merken we verder als positief op dat het over de waarde gaat op het moment van beslag (de 

tweedehandswaarde / verwachte opbrengst i.g.v. openbare verkoop). Zo wordt naar keuze van de be-

slagene per gezinslid a.h.w. een “budget” van 500 euro ter zake voorzien. Dit laat in de praktijk toe dat 

bv. voor de inwonende peuter een tablet uit het beslag kan worden gehaald (d ie de waarde van 500 euro 

niet overschrijdt) en voor de inwonende scholier een laptop en gsm (zolang de waarde van beide toe-

stellen opgeteld het bedrag van 500 euro niet overschrijdt).   

SAM vzw gaat er hierbij van uit dat de gerechtsdeurwaarder de beslagene hierop zal wijzen in het kader 

van zijn informatieplicht, maar dat indien dit door omstandigheden niet gebeurde, het dan wel cruciaal 

is opdat de beslagene zijn rechten kan doen gelden dat hij kennis heeft van deze mogelijk heid. Dit kan 

in het bijzonder door in het beslagexploot ook verplicht de wettelijke lijst van onbeslagbare goederen 

op te nemen (en dat hij ten tijde van het beslag en anders ten laatste 15 dagen na het leggen van beslag 

zijn opmerkingen/keuzes ter zake kan formuleren) (zie eerder) en hem te informeren over de mogelijk-

heid van hulpverlenging en/of juridische bijstand  ter zake (zie verder).  

Tot slot kan hierbij nog opgemerkt worden dat best voorzien wordt dat dit bedrag jaarlijks geïndexeerd 

wordt en/of dat de Koning deze bedragen kan aanpassen.  

DEEL II-B: REACTIE OP HET VOORSTEL MBT 1408 EN 1520 GER WB 

– RESTERENDE HIATEN 

Informatie over de niet-beslagbaarheid van bepaalde goederen in het beslagexploot   
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De indieners merkten in hun toelichting zelf op dat in het beslagexploot op heden niet verplicht de lijst 

van art. 1408 moet zijn opgenomen. Dit moet aangepast worden en deze lijst zou dus wel degelijk 

wettelijk verplicht in het betreffende exploot worden opgenomen. Ook de “leek” en nog los van moge-

lijke juridische interpretaties zou minstens omtrent over deze minimale informatie beschikken, ook 

wetende dat opmerkingen ter zake “op straffe van verval” binnen de 5 (of 15 dagen conform dit wets-

voorstel) kenbaar gemaakt moeten worden.  

 

Bijkomende informatie over hulpverlening en/of juridische bijstand    

Op heden is opgenomen dat de gerechtsdeurwaarder indien hij “onvermogen” vaststelt de beslagene op 

de mogelijkheid van een collectieve schuldenregeling moet wijzen. Dit gebeurt in de praktijk vaak mon-

deling. Volgens ons dient de informatie die aan een beslagene moet worden gegeven meer omvattend 

moet zijn en dit ook wanneer er (nog) geen staat van onvermogen is vastgesteld door de gerechtsdeur-

waarder. Dit betreft informatie over waar en hoe men juridische bijstand kan verkrijgen over de wet-

telijkheid van het beslag alsook informatie over welke sociale en/of juridische hulp  men kan verkrijgen 

indien men financiële problemen ondervindt en/of zelf de schuldenproblematiek niet meer de baas kan.  

Dit laatste gaat o.m. ook over de mogelijkheid een beroep te doen op een OCMW (voor advies, financiële 

steun en/of schuldhulpverlening), dat men via het Bureau voor Juridische Bijstand gratis een eerstelijns 

juridisch advies kan krijgen en dat men zich ook kan wenden tot een erkende dienst- voor schuldbemid-

deling (in Vlaanderen: een OCMW of CAW) die overigens ook kunnen optreden zonder dat er sprake van 

een staat van (totaal) onvermogen. De enige oplossing voor een schuldenproblematiek is niet dat een 

collectieve schuldenregeling wordt aangeboden, maar ook buitengerechtelijke oplossingen. Deze infor-

matie wordt dan best “op papier” meegegeven aan de beslagene. Praktisch kan men dan als wetgever 

verplichten om in cruciale akten tijdens de gerechtelijke invordering-procedure dergelijke informatie 

op te nemen, bij het (eerste) beslagexploot, in het exploot dat de (nieuwe) verkoopdag vaststelt enz 

(en zelfs eerder bv. in een dagvaardingsexploot wanneer het geschil onbetaalde sommen betreft).   

Andere piste is een apart artikel in het gerechtelijk wetboek op te nemen, waarbij de Koning de opdracht 

krijgt ter zake een ‘model’ op te leggen, en waarbij dit artikel vermeldt wanneer dit ‘model’ aan de 

beslagene dient te worden overhandigd. Dit laat toe om “buiten” betreffende exploten apart een docu-

ment (in de vorm van een brochure/informatiefiche) te voorzien, die telkens aan de beslagene moet 

worden overhandigd, waarin kort en “in mensentaal” de mogelijke juridische kwesties worden vermeld 

(zoals de onbeslagbaarheid van bepaalde goederen, de procedure om ter zake opmerkingen te formule-

ren maar bv. ook de mogelijkheid van een verkoop in der minne van de beslagen goederen) (met ook een 

verwijzing naar www.eerstehulpbijschulden.be ) en zeer concreet waar en hoe men (lokaal) bijkomende 

juridische informatie kan vinden en/of bij wie men gepaste hulpverlening kan verkrijgen (en wat deze 

hulpvormen zijn en die dus meer omvatten dan een collectieve schuldenregeling) (met concre te con-

tactgegevens van die instellingen en organisaties).  

 

Onbeslagbaarheid van de totaliteit van de voor beslag vatbare goederen indien deze een bepaalde 

drempelwaarde niet overschrijden:  

Als laatste maar zeker niet onbelangrijkste wil SAM vzw betreuren dat van de wijziging van dit artikel 

blijkbaar geen gebruik wil worden gemaakt om expliciet te bepalen dat zgn . “deficitaire openbare 

verkopen” geen doorgang kunnen hebben én dat het dreigen met dergelijke verkopen (om een afbeta-

ling) te bekomen) gewoonweg niet kan. Men spreekt van dergelijke verkopen indien de (geschatte) op-

brengst van een voorziene openbare verkoop van de voor beslag vatbare goederen nog geen eens of 

alleen de kosten van deze verkoop zullen kunnen dekken. Zo’n verkoop die effect ief zou doorgaan, kan 

men dan weliswaar veelal als “rechtsmisbruik” aanmerken, omdat dit niemand ‘ten goede’ komt, zeker 

ook niet de schuldeiser aangezien de overgebleven invorderingskosten eerst zullen worden aanbetaald 

met deze opbrengst en latere betalingen.  

Het zou beter zijn dat expliciet in de wet bepaald wordt dat indien de totaliteit van de waarde van de 

in beslag genomen beslagbare goederen een bepaalde drempelwaarde niet overschrijdt, deze goederen 

gewoonweg niet voor beslag vatbaar zijn. Dit vermijdt dat in dergelijke gevallen “toch” een verkoopdag 

http://www.eerstehulpbijschulden.be/
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kan worden bepaald, met alle bijkomende kosten vandien, en betalingen worden “afgedwongen” ten 

aanzien van personen wiens inkomsten niet voor beslag vatbaar zijn (en hierdoor betreffende maand 

niet zullen kunnen beschikken over een inkomen dat door de wetgever is bestempeld als minimum om 

een menswaardig bestaan te kunnen leiden).  

Deze drempelwaarde is gelet op voorgaande dan best gelinkt aan de totaliteit van de kosten die een 

openbare verkoop met zich meebrengen, en liefst iets meer zodat een eventuele effectieve openbare 

verkoop ook aanleiding geeft tot aan ‘aanzienlijke’ aflossing van de hoofdschuld en niet alleen deze 

verkoopkosten vergoedt. Dit gaat dan over een bedrag van minstens 1100 euro, de gemiddelde kost 

verbonden aan een openbare verkoop, en liefst dus meer, bv. 1500 euro. Aanvullend zou dergelijke 

vaststelling door de gerechtsdeurwaarder volgens ons aanleiding moeten geven tot het verplicht opma-

ken van een “pv van niet-bevinding” die geregistreerd wordt in het Centraal Bestand Beslagberichten 

en waaraan bepaalde wettelijke gevolgen worden gegeven, zoals een verbod om een bepaalde periode 

nieuw beslag te leggen op hetzelfde adres, voor dezelfde en elke andere gerechtsdeurwaarder (bv. 3 

maanden) en/of dat voor elk opeenvolgend beslag geen kosten bij  de schuldenaar (en schuldeiser) 

mogen worden aangerekend indien het latere beslag de eerdere “niet -bevinding” bevestigt en op dat 

later moment dus de waarde van de totaliteit van de voor beslag vatbare goederen nog steeds de wet-

telijk bepaalde drempelwaarde niet overschrijdt. Een kale steen kan, en mag, men niet (proberen te) 

stropen! Desgevallend wordt best bepaald dat de Koning dit bedrag kan aanpassen, rekening houdend 

met de evolutie van de kosten gepaard met het organiseren van een openbare verkoop.  

 

DEEL II-C: AFSLUITENDE BESCHOUWING 

Zoals in de inleiding aangehaald gaat dit wetsvoorstel over een specifieke vorm van (gerechtelijke) invordering 

zijnde het beslag op de roerende goederen van een schuldenaar. Het betreft een specifiek vorm van ‘dwang’ die de 

schuldeiser kan inzetten wanneer de schuldenaar, voor om het even welke reden, zijn schulden vervat in een uit-

voerbare titel niet vrijwillig betaalt of omtrent geen betaalafspraken maakt.  

Daarnaast kan een schuldeiser in dergelijke gevallen ook nog  andere ‘dwangmaatregelen’ inzetten in de vorm van 

onroerend beslag (wat bij personen in een precaire situatie vaak geen optie aangezien ze geen onroerende eigen-

dommen hebben) hetzij beslag op inkomsten bij de schuldenaar van de schuldenaar (wat bij personen in een precaire 

financiële situatie ook vaak niets oplevert omdat deze inkomsten te gering zijn) hetzij door beslag op andere tegoe-

den van de schuldenaar (wat eveneens bij mensen in een precaire situatie niet veel zal opleveren omdat ze bv. geen 

spaartegoeden hebben).  

Leveren deze ‘dwangmiddelen’ niets op, ja, dan blijft de schuldeiser daar staan met lege handen … indien er niet 

tot een voor van vrijwillige betaling wordt overgegaan (al dan niet via of na tussenkomst hulpverlening). Dat is nu 

eenmaal de consequentie wanneer men ook deze persoon zijn recht op menswaardig bestaan wil garanderen, een-

maal men gedefinieerd heeft wat dit recht omvat, zoals dus een recht op een aandeel tot het totaal van hun inkom-

sten wanneer deze de beslaggrenzen niet bereiken en het recht op een bepaald aantal roerende goederen. Bots men 

op deze ‘muur’ dan zou de consequentie moeten zijn dat men deze vorm van dwanginvordering (tijdelijk)  staakt, 

en o.i. hiervoor ook geen bijkomende kosten moet gaan aanrekenen. Enig pleidooi om de mogelijkheid om met 

roerend beslag te kunnen blijven dreigen of door te voeren (van emotioneel geladen goederen en/of goederen nood-

zakelijk voor een menswaardig bestaan en/of van beslagbare goederen waarbij de verkoop ervan niets bijdraagt tot 

de aflossing van de schuld), om een ‘zogezegde’ vrijwillige betaling te bekomen, zeker indien deze persoon een 

inkomen heeft dat eigenlijk niet vatbaar voor ‘rechtstreeks’ beslag is, kunnen wij dan ook niet volgen en dergelijke 

praktijken zouden zoals hierboven uiteengezet ongeoorloofd en onwettelijk gemaakt moeten worden. En weet ook 

goed: menig schuldenaar die zich (tijdelijk) achter deze ‘muur’ bevinden, zullen wel degelijk ‘vrijwillig’ hun schul-

den willen afbetalen en betalen, in de mate van het mogelijke, gelet op hun eigen specifieke situatie. Maar dit zou 

aldan niet ‘afgedwongen’ mogen worden …  

En let op: dit is verder ook zeker geen benijdenswaardige positie van dergelijke schuldenaar die zich achter deze 

‘muur’ kan verschuilen, ook niet wanneer de ‘dwang’ niet meer tegen hem kan worden ingezet en/of wanneer het 
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inzetten van dergelijke dwang, en het dreigen ermee, voor hem geen extra kosten met zich meebrengt: het betreft 

een momentopname, en zodra diens situatie voldoende verbetert kan wel degelijk weer overgegaan worden tot het 

inzetten van dwang, met alle kosten vandien. Dit op zich kan/zal al een stimulans zijn om, bij verbetering van de 

situatie, terdege afspraken te maken met de schuldeiser(s) en/of dan gepaste hulpverlening te zoeken.  

En natuurlijk pleit SAM vzw ervoor dat het best nooit zover zal komen: door preventie, door vroegtijdig 

schuldenaar met betalingsproblemen aan te zetten contact op te nemen met schuldeiser om betaalafspra-

ken te maken, door deze zo snel als mogelijk en alvorens ontsporing van de schuldenproblematiek te be-

geleiden naar passende hulpverlening, door de vrijwillige en buitengerechtelijke schuldhulpverlening meer 

slagkracht te geven enz, waarover in het volgende onderdeel kort meer maar die dus o.i. (ook) ’los’ gezien 

kan en moet worden van onderhavig wetsvoorstel. 

DEEL III: ANDERE VOORSTELLEN 

-SAM vzw lijstte ’12 werken’ op om schuldenoverlast te beperken. 

https://www.samvzw.be/twaalf-werken-schulden  

Een versterking en erkenning van de positie van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in de min-

nelijke afwikkeling van schulden is een eerste vereiste. 

De twee hoofdlijnen van ons voorstel hiervoor zijn: 

•Schuldbemiddelaars nemen elke opgestarte schuldbemiddeling op in het Centraal Bestand der Beslag-

berichten (CBB), als dat nodig is voor een  goede  schuldhulpverlening én als de schuldenaar akkoord gaat. 

Verdere invorderingen worden op dat moment stopgezet, zodat de invorderingskosten voor de  schul-

denaar niet verder oplopen. 

•De schuldbemiddelaar kan vervolgens  een  goede  afbetalingsregeling  uitwerken,  die  ook  kan  worden 

afgedwongen onder bepaalde voorwaarden, onder andere een volledige afbetaling binnen de vijf jaar.  

 

Door snel schuldhulpverlening in te schakelen én door efficiënte samenwerking tussen schuldhulpverleners 

en invorderaars, wordt het mogelijk tijdig een halt toe te roepen aan oplopende schulden en invorderings-

kosten, bij schuldenaars die niet kunnen betalen. Ook voor de schuldeiser en de invorderaar is het een 

meerwaarde als iemand die zijn rekeningen niet kan betalen, schuldhulpverlening gevraagd en aanvaard 

heeft. Zo is er een professionele contactpersoon die het overzicht maakt en behoudt, zowel voor de schul-

denaar als voor de schuldeisers 

-SAM vzw stelde een lijst van 17 vragen op om af te toetsen of een aanpak 

effectief bijdraagt tot een betere aanpak van schulden. 

https://www.samvzw.be/sites/default/files/2021-03/210330_SAMvzw_Criteria_voorstel-

len_goede_SB_en_SHV.pdf  

Drie zaken vinden we daarbij belangrijk. 

1. Er zijn garanties voor het menswaardig leven van iedereen, ook van wie schulden heeft. 

2. Er wordt sneller een halt toegeroepen aan onnodig oplopende invorderingskosten.  

3. Het maximaal haalbare wordt wel degelijk afbetaald. 

 

-SAM vzw ontvangt signalen van mistoestanden op het terrein. 

1. Wanneer een schuldeiser een overdracht van schuldvordering betekent aan de FOD Financiën (bij te-

rugbetaling van belastingen aan de schuldenaar), controleert de FOD Financiën de gegrondheid van de 

schuld niet. Voor deze overdrachten is er niet dezelfde verzetsmogelijkheid en bescherming als bij loon-

overdracht. Zich tot de rechter wenden kost vaak meer dan de waarde van de belastingteruggave.  Dit leidt 

tot ‘automatische’ doorstorting van al te hoge bedragen door de FOD Financiën. 

 

https://www.samvzw.be/twaalf-werken-schulden
https://www.samvzw.be/sites/default/files/2021-03/210330_SAMvzw_Criteria_voorstellen_goede_SB_en_SHV.pdf
https://www.samvzw.be/sites/default/files/2021-03/210330_SAMvzw_Criteria_voorstellen_goede_SB_en_SHV.pdf
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2. Erkende instellingen voor schuldbemiddeling worden geconfronteerd met beslagen op de budgetbe-

heerrekeningen. Hun werking wordt zo onmogelijk. Doorstorting van het leefgeld op de rekening van de 

cliënt wordt al evenzeer gevolgd door een beslag – art 1409-1410 Ger Wb wordt daarbij niet gerespecteerd. 

Het gaat om een principiële niet-toepassing van de niet-beslagbare bedragen op wat als leefgeld aan men-

sen in schuldbemiddeling wordt toegekend. Art 1410 en 1411bis Gerechtelijk wetboek zouden ook op deze 

rekeningen van toepassing moeten zijn – en lijken dat ook te zijn: “De schuldenaar mag met alle wettelijke 

middelen bewijzen dat overeenkomstig de artikelen 1409, 1409bis en 1410 niet voor beslag of overdracht 

vatbare bedragen gecrediteerd werden op een zichtrekening die het voorwerp uitmaakt van beslag of over-

dracht.”, los van een speciale code. 

Mogelijk kan een extra categorie toevoegen aan art 1410 § 1 (en 2?) wel duidelijkheid verschaffen en de 

bewijslast omkeren. 

 

 

— 

Robin Van Trigt 

robin.vantrigt@samvzw.be 

+32 488 66 75 94 

SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw 

Maatschappelijke zetel: Turnhoutsebaan 139A — 2140 Borgerhout — BTW BE 0674.697.752 — RPR Antwerpen 

info@samvzw.be — samvzw.be  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gerechtsdeurwaarders.be%2Fnkgb-cnhb%2Fde-gerechtsdeurwaarder%2Fniet-beslagbare-bedragen&data=04%7C01%7C%7C256e6ef36e0f4406c1ca08d8fe7e2636%7C9ca3ea982c174068b937eee6c735ef0d%7C0%7C0%7C637539165202113648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hK1vidOW5koEPv1cqxufbAnTC4OAA6HCgmsswt0Jyi8%3D&reserved=0

