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1965 (loonbeschermingswet) 

 

Art. 34  

[Onverminderd het tweede lid en artikel 34bis, is dit hoofdstuk niet van toepassing wanneer de 

overdracht van het loon in een authentieke akte is vastgesteld. 

Op straffe van procedurele nietigheid van de overdracht vermeldt de authentieke akte dat de 

overdrager door de notaris in kennis is gesteld van het vermeerderingsmechanisme voor kind ten 

laste en dat hij bevestigt van deze laatste het aangifteformulier voor kind ten laste waarvan het 

model bepaald is door de minister van Justitie te hebben ontvangen.] 

 [Art. 34bis  

§ 1.  

De overdrager die aanspraak kan maken op een verhoging van zijn inkomsten die niet vatbaar zijn 

voor beslag met toepassing van artikel 1409, § 1, vierde lid, of 1409, § 1bis, vierde lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek doet hiervan aangifte, afgegeven tegen ontvangstbewijs respectievelijk aan 

de overgedragen schuldenaar en, in afschrift, aan de overnemer of verzonden aan dezen bij 

aangetekende brief, door middel van een formulier waarvan het model bepaald is door de minister 

van Justitie.  

§ 2.  

De verklaring zal rechtskracht hebben vanaf de maand volgend op de ontvangst ervan door de 

derde voor zover deze beschikt over een termijn van tien werkdagen vóór de gewone datum van 

de betaling, de hoedanigheid van kind ten laste wordt vastgesteld overeenkomstig het formulier 

en één van de bewijsmiddelen bedoeld in artikel 1409quater van het Gerechtelijk Wetboek, en de 

overdrager op erewoord verklaart dat het kind niet beschikt over inkomsten waarvan het bedrag 

hoger is dan door de Koning bepaald of dat zijn inkomsten het voorwerp zijn geweest van een 

gemeenschappelijke belastingsaangifte.  

§ 3.  

 Iedere betwisting wordt door de overnemer of de overdrager aan de beslagrechter voorgelegd 

door een eenvoudige schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie of aan de griffie verzonden. De 

overnemer en de overdrager worden bij gerechtsbrief opgeroepen voor de voor de rechter 

vastgestelde zitting. 

 De overgedragen schuldenaar wordt, bij gerechtsbrief, in kennis gesteld van het tussengeschil en 

is verplicht om, vanaf de volgende vervaldag van de betaling, het bedrag van de toegepaste 

vermeerdering die aanleiding geeft tot betwisting in zijn handen onbeschikbaar te maken. 

 Onverminderd een overeenkomst tussen de overdrager en de overnemer loopt het gevolg van de 

onbeschikbaarheid verder tot de kennisgeving van de beschikking over de betwisting. 

 De rechter doet uitspraak bij voorrang boven alle andere zaken. De beschikking is niet vatbaar 

voor verzet of hoger beroep. Zij wordt onmiddellijk bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de 

overnemer, van de overdrager en van de overgedragen schuldenaar. 



Indien de vermeerdering niet werd toegepast door de overgedragen schuldenaar, zal de 

beschikking die de hoedanigheid van kind ten laste erkent rechtskracht hebben vanaf de maand 

volgend op de ontvangst ervan door deze, voor zover hij beschikt over een termijn van tien 

werkdagen vóór de gewone datum van betaling. 

Indien de vermeerdering werd toegepast door de overgedragen schuldenaar en in zijn handen 

onbeschikbaar werd gemaakt in overeenstemming met het tweede lid, wordt het bedrag van de 

onbeschikbaar gemaakte vermeerdering al naargelang het geval aan de overdrager of aan de 

overnemer gestort. 

In geval van een invorderingsprocedure waarbij vanaf de aanvang of in de loop van de procedure 

meerdere schuldeisers betrokken zijn, wordt de beschikking geacht ten aanzien van alle 

schuldeisers op tegenspraak te zijn gewezen.  

§ 4.  

In geval van veranderende omstandigheden wordt de vermeerdering voor kind ten laste aangepast 

in overeenstemming met de paragrafen 2 en 3 van dit artikel. 

Indien de overdrager onrechtmatig en ten onrechte de vermeerdering geniet, worden de bedragen 

die daarmee overeenstemmen, op grond van een beschikking gewezen overeenkomstig de derde 

paragraaf, zonder enige beperking gere-integreerd in het voor beslag vatbare bedrag, 

onverminderd de toepassing van enige andere invorderingsmaatregel.] 

 

 

 


