
 

Uittreksel Gerechtelijk Wetboek 1409 en 1411 

Hoofdstuk V. Goederen die niet in beslag kunnen worden genomen  

Art. 1409  

[§ 1].  

Bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een 
statuut, een abonnement, alsmede die welke worden uitgekeerd aan personen die tegen loon onder 
het gezag van een ander persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst [en het 
vakantiegeld betaald krachtens de wetgeving op de jaarlijkse vakantie], kunnen onbeperkt 
overgedragen of in beslag genomen worden, voor het gedeelte van hun totaal bedrag en boven 
1224 euro per kalendermaand. 

Het gedeelte van die bedragen boven 1014 euro en tot ten hoogste 1119 euro per kalendermaand, 
kan niet worden overgedragen of in beslag genomen voor meer dan 30 % in totaal, het gedeelte 
boven 1119 euro en tot ten hoogste 1224 euro per kalendermaand, kan niet worden overgedragen 
of in beslag genomen voor meer dan 40 % in totaal; het gedeelte boven 944 euro en tot ten hoogste 
1014 euro per kalendermaand, kan niet worden overgedragen of in beslag genomen voor meer dan 
een vijfde in totaal. 

Het gedeelte van genoemde bedragen dat 944 euro per kalendermaand niet te boven gaat, is niet 
vatbaar voor overdracht of beslag. 

[[Wanneer personen die inkomsten genieten bedoeld in het eerste lid één of meer kinderen ten 
laste hebben, wordt het voor beslag of overdracht vatbare bedrag, binnen de grenzen ervan, 
verminderd met 58 euro per kind ten laste.] De Koning bepaalt [bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad] wat moet verstaan worden onder kind ten laste.] 

[Hij bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad eveneens de regels voor de 
bewijsvoering, erin begrepen de bewijskracht en de geldigheidsduur van de bewijzen alsook de 
regels van rechtspleging. Daartoe kan Hij, tot 31 december 2004, wettelijke bepalingen 
uitvaardigen en wijzigen, zelfs inzake aangelegenheden die de Grondwet uitdrukkelijk aan de wet 
voorbehoudt, met uitsluiting van de aangelegenheden waarvoor de meerderheid voorgeschreven 
in artikel 4, derde lid, van de Grondwet wordt vereist. Vóór 1 januari 2005 dient de Koning bij de 
Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsontwerp in ter bekrachtiging van de besluiten 
uitgevaardigd krachtens dit lid en die wettelijke bepalingen uitvaardigen of wijzigen. De besluiten 
die vóór 1 januari 2006 niet worden bekrachtigd hebben geen uitwerking.] 

[...]  

[§ 1bis.  

 Inkomsten uit andere activiteiten dan deze bedoeld in § 1, kunnen onbeperkt overgedragen of in 
beslag genomen worden, voor het gedeelte van hun totaal bedrag boven 1224 euro per 
kalendermaand. 

Het gedeelte van die bedragen boven 1014 euro en tot ten hoogste 1224 euro per kalendermaand, 
kan niet worden overgedragen of in beslag genomen voor meer dan twee vijfde in totaal; het 
gedeelte boven 944 euro en tot ten hoogste 1014 euro per kalendermaand, kan niet worden 
overgedragen of in beslag genomen voor meer dan een vijfde in totaal. 

Het gedeelte van die bedragen dat 944 euro per kalendermaand niet te boven gaat, is niet vatbaar 
voor overdracht of beslag. 

[Wanneer personen die inkomsten genieten bedoeld in het eerste lid één of meer kinderen ten 
laste hebben, wordt het voor beslag of overdracht vatbare bedrag, binnen de grenzen ervan, 



verminderd met 58 euro per kind ten laste.] De Koning bepaalt [bij een in Ministerraad overlegd 
koninklijk besluit] wat moet verstaan worden onder kind ten laste.] 

[Hij bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad eveneens de regels voor de 
bewijsvoering, erin begrepen de bewijskracht en de geldigheidsduur van de bewijzen alsook de 
regels van rechtspleging. Daartoe kan Hij, tot 31 december 2004 wettelijke bepalingen 
uitvaardigen en wijzigen, zelfs inzake aangelegenheden die de Grondwet uitdrukkelijk aan de wet 
voorbehoudt met uitsluiting van de aangelegenheden waarvoor de meerderheid voorgeschreven in 
artikel 4, derde lid, van de Grondwet wordt vereist. Voor 1 januari 2005 dient de Koning bij de 
Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsontwerp in ter bekrachtiging van de besluiten 
uitgevaardigd krachtens dit lid en die wettelijke bepalingen uitvaardigen of wijzigen. De besluiten 
die voor 1 januari 2006 niet worden bekrachtigd hebben geen uitwerking.]  

[§ 1ter.  

De maaltijdcheques bedoeld in artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders zijn niet vatbaar voor beslag of 
overdracht indien zij beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 19bis , §§ 2 en 3, van 
hetzelfde koninklijk besluit. 

Deze maaltijdcheques vallen niet onder de samenvoeging waarin artikel 1411 voorziet, noch 
behoren zij tot de uitzonderingen bepaald in artikel 1412.]  

[§ 2.  

Elk jaar past de Koning de in § 1 [en § 1bis] bepaalde bedragen aan, rekening houdend met het 
indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november van elk jaar. 

[Voor de bedragen vermeld in de eerste drie leden van § 1 en § 1bis is het aanvangsindexcijfer dat 
van de maand november 1989. Voor het bedrag vermeld in het vierde lid van § 1 en § 1bis is het 
aanvangsindexcijfer dat van de maand van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 
24 maart 2000 tot wijziging van de artikelen 1409, 1409bis, 1410 en 1411 van het Gerechtelijk 
Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor 
overdracht of beslag.] 

Elke verhoging of verlaging van het indexcijfer brengt een verhoging of verlaging van de bedragen 
met zich mee, overeenkomstig de volgende formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het 
basisbedrag, vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het 
aanvangsindexcijfer. Het resultaat wordt afgerond tot het hogere honderdtal. 

Het aldus aangepaste laatste bedrag mag evenwel nooit lager zijn dan het bedrag bepaald bij 
artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een 
bestaansminimum, dat van kracht zal zijn op 1 januari van het jaar volgend op de aanpassing, 
afgerond tot het hogere duizendtal. 

Binnen de eerste vijftien dagen van de maand december van elk jaar, worden de nieuwe bedragen 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Zij worden van kracht vanaf 1 januari van het jaar 
volgend op hun aanpassing.  

§ 3.  

De Koning kan bovendien de in § 1 [en § 1bis] bepaalde bedragen na advies van de Nationale 
Arbeidsraad aanpassen, rekening houdend met de economische toestand. 

Het besluit treedt in werking op 1 januari van het jaar na dat waarin het is bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad.] 

 [Art. 1409bis  



De schuldenaar die niet beschikt over inkomsten als bedoeld in artikel 1409, kan voor hem en zijn 
gezin de noodzakelijke inkomsten behouden welke berekend worden overeenkomstig de artikelen 
1409[, § 1,] en 1411. 

 Iedere aanspraak van de schuldenaar, steunend op het eerste lid, wordt aan de beslagrechter 
voorgelegd overeenkomstig artikel 1408, § 3. Deze kan de duur beperken tijdens welke deze 
inkomsten van de schuldenaar niet voor beslag vatbaar zijn.] 

[Art. 1409ter  

[§ 1.  

De beslagen schuldenaar 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, doet hiervan aangifte, afgegeven tegen ontvangstbewijs respectievelijk aan de derde-beslagene 
en, in afschrift, aan de beslaglegger of verzonden aan dezen bij aangetekende brief, door middel 
van een formulier waarvan het model bepaald is door de minister van Justitie. 

 Per procedure is evenwel één enkele verklaring van kind ten laste vereist, ongeacht het aantal 
erbij betrokken schuldeisers in elk stadium ervan.  

§ 2.  

De verklaring zal rechtskracht hebben vanaf de maand volgend op de ontvangst ervan door de 
derde-beslagene 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 en de beslagen schuldenaar 
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 beslaglegger of de beslagen schuldenaar aan de beslagrechter 
voorgelegd door een eenvoudige schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie of aan de griffie 
verzonden. De beslaglegger en de beslagen schuldenaar worden bij gerechtsbrief opgeroepen voor 
de voor de rechter vastgestelde zitting. 

De derde-beslagene 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 beslagen schuldenaar en de beslaglegger 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 
beslaglegger, van de beslagen schuldenaar en van de derde-beslagene. 

Indien de vermeerdering niet werd toegepast door de derde-beslagene, 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 de betaling. 

 Indien de vermeerdering werd toegepast door de derde-beslagene en in overeenstemming met het 
tweede lid in zijn handen onbeschikbaar werd gemaakt, wordt het bedrag van de onbeschikbaar 
geworden vermeerdering al naargelang het geval gestort aan de beslagen schuldenaar of aan de 
beslaglegger. 



 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 
overeenkomstig de paragrafen 2 en 3. 

Indien de beslagen schuldenaar onrechtmatig en ten onrechte de vermeerdering geniet, worden de 
bedragen die daarmee overeenstemmen, op grond van een beschikking gewezen overeenkomstig 
paragraaf 3, zonder enige beperking gereïntegreerd in het voor beslag vatbare bedrag, 
onverminderd de toepassing van enige andere invorderingsmaatregel.]] 

[Art. 1409quater  

Onverminderd andere mogelijks in te roepen bewijsmiddelen wordt de hoedanigheid van kind ten 
laste aangetoond ten genoege van recht op een of meer van de volgende wijzen:  

een verklaring afgeleverd door een verzekeringsinstelling in het kader van de 
ziektekostenverzekering, waarin bepaald wordt dat het kind ten laste is van de titularis van de 
beslagen of overgedragen inkomsten, in de zin van de wetgeving inzake de 
ziektekostenverzekering; 

het attest van gezinssamenstelling die de verblijfplaats van het kind vaststelt op de woonplaats 
van de genieter van de beslagen of overgedragen inkomsten; 

de gerechtelijke beslissing of de overeenkomst die de gedeelde materiële bewaring vastelt, alsook 
een verklaring op erewoord dat de gerechtelijke beslissing of de overeenkomst wordt nagekomen; 

de rekeninguittreksels die een geregelde storting aantonen van een bijdrage in het onderhoud voor 
een bedrag hoger dan de gevraagde verhoging van het niet voor beslag vatbare bedrag.] 

[Art. 1409quinquies  

   [...]] 

Art. 1411  

Komen iemand tegelijk de bedragen toe bedoeld [in de artikelen 1409 en 1409bis] en pensioenen, 
gelden, uitkeringen, vergoedingen, [renten of rentebijslagen] als bedoeld in artikel 1410, § 1, dan 
worden die bedragen samengevoegd tot bepaling van het voor overdracht of beslag vatbare 
gedeelte [zoals bedoeld in artikel 1409, § 1]. 

Voor de bepaling van dat gedeelte komen genoemde bedragen eerst in aanmerking na aftrek van 
de afhoudingen krachtens de wettelijke bepalingen inzake belastingen en maatschappelijke 
zekerheid, en krachtens particuliere en collectieve overeenkomsten betreffende aanvullende 
voordelen van maatschappelijke zekerheid. 

 [Art. 1411bis  

§ 1.  

De beperkingen en uitsluitingen waarin de artikelen 1409, 1409bis en 1410 voorzien, zijn 
eveneens van toepassing op de in die artikelen bedoelde bedragen indien ze worden gecrediteerd 
op een zichtrekening, geopend bij een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 
maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.  

§ 2.  



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 overdracht. 

Bedragen die de werkgever van de schuldenaar stort op een zichtrekening van de schuldenaar 
worden vermoed, tot anders bewezen is, gedeeltelijk onvatbaar te zijn voor beslag of overdracht 
overeenkomstig artikel 1409, § 1. Dit vermoeden geldt alleen bij de verhoudingen tussen de 
schuldenaar en zijn schuldeisers.  

§ 3.  

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels die 
het mogelijk maken een bijzondere code bij de in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 bedoelde 
bedragen te vermelden op het ogenblik waarop deze bedragen ingeschreven worden op de 
creditzijde van de zichtrekening. Deze bijzondere code wordt vermeld op het uittreksel van de 
zichtrekening. 

Deze laatste verplichting geldt niet voor inschrijvingen op de creditzijde van de zichtrekening ten 
gevolge van een storting in contanten, behalve in de door de Koning bepaalde gevallen en volgens 
de door Hem vastgelegde nadere regels.  

§ 4.  

De opdrachtgever van de betaling op een zichtrekening van een bedrag als bedoeld in de artikelen 
1409 en 1410, §§ 1, 2° tot 8°, en 2, deelt de in § 3 bedoelde code mee aan zijn financiële instelling, 
die hem op haar beurt meedeelt aan de kredietinstelling waarbij die zichtrekening aangehouden 
wordt.  

§ 5.  

De opdrachtgever van een betaling bedoeld in § 4, die verzuimt een bijzondere code toe te kennen 
of die verzuimt deze mee te delen aan zijn financiële instelling waarvan sprake in § 4, wordt 
gestraft met geldboete van 200 euro tot 5000 euro. 

Het vorige lid is niet van toepassing op de opdrachtgevers van de bedragen als bedoeld bij de 
artikelen 1409bis en 1410, § 1, 1°. 

De opdrachtgever van een betaling die frauduleus een bijzondere code toekent aan andere 
bedragen dan die bedoeld in de artikelen 1409, 1409bis of 1410, wordt gestraft met geldboete van 
200 euro tot 5000 euro. 

De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn 
van toepassing op de in dit artikel bedoelde inbreuken.  

§ 6.  

De opdrachtgever van een betaling die frauduleus een bijzondere code toekent aan andere 
bedragen dan die bedoeld in de artikelen 1409, 1409bis of 1410, en die daartoe voor de 
beslagrechter wordt opgeroepen, kan geheel of ten dele schuldenaar worden verklaard van de 
oorzaken en de kosten van het beslag of de overdracht, onverminderd schadevergoeding ten 
aanzien van de partij, indien daartoe grond bestaat.] 

[Art. 1411ter  

§ 1.  

In geval van beslag of overdracht van de in artikel 1411bis, § 1, bedoelde bedragen, gelden de 
beperkingen en uitsluitingen waarin de artikelen 1409, 1409bis en 1410 voorzien gedurende een 
periode van dertig dagen vanaf de inschrijving van deze bedragen op de creditzijde van de 
zichtrekening. 



Wanneer niettemin de beschermde sommen het voorwerp zijn van een globale storting op een 
zichtrekening, terwijl ze betrekking hebben op een duur van meer dan één maand, is de 
bescherming van toepassing gedurende een overeenstemmende periode, vanaf de datum van 
inschrijving op de creditzijde van de zichtrekening. Voor de toepassing van dit lid telt een maand 
dertig dagen.  

§ 2.  

De berekening van het niet voor beslag of overdracht vatbare gedeelte van het saldo op de 
zichtrekening gebeurt naar evenredigheid van de dagen van de in § 1 bedoelde periode die 
overblijven sinds de inschrijving van de niet voor beslag of overdracht vatbare bedragen op de 
creditzijde van de zichtrekening.  

§ 3.  

Artikel 1411 wordt niet toegepast op de gevallen bedoeld in dit artikel.] 

[Art. 1411quater  

§ 1.  

In geval van beslag op een zichtrekening, deelt de kredietinstelling in de in artikel 1452 bedoelde 
verklaring een lijst mee van de bedragen voorzien van een code die gecrediteerd zijn tijdens de 
periode van dertig dagen die aan de datum van het beslag voorafgaat. 

In geval van overdracht van een bedrag dat op een zichtrekening gecrediteerd is, deelt de 
kredietinstelling bij ter post aangetekende brief aan de gerechtsdeurwaarder, de overnemer of de 
schuldeiser, binnen vijftien dagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving de overdracht, het 
saldo op de zichtrekening mee evenals een lijst van de bedragen voorzien van een code die 
gecrediteerd zijn tijdens de periode van dertig dagen die de datum van de overdracht voorafgaat 
alsook de datum waarop die bedragen voorzien van een code gecrediteerd werden.  

§ 2.  

1.  

Indien het beslag of de overdracht werd betekend door een gerechtsdeurwaarder maakt deze de in 
artikel 1411ter, § 2, omschreven berekening. 

Op straffe van nietigheid van het beslag of van de overdracht verstuurt de gerechtsdeurwaarder 
deze berekening aan de schuldenaar bij een ter post aangetekende brief met bericht van 
ontvangst, binnen acht dagen na de kennisgeving van de verklaring bedoeld in § 1. 

Op straffe van nietigheid van het beslag of van de overdracht verstuurt hij een kopie van de 
berekening aan de kredietinstelling bij een ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst, 
binnen acht dagen na de kennisgeving van de verklaring bedoeld in § 1. Na ontvangst ervan door 
de kredietinstelling kan de schuldenaar vrij beschikken over de in de berekening vermelde 
bedragen die niet vatbaar zijn voor beslag of overdracht. 

2.  

Indien het beslag of de overdracht niet werd betekend door een gerechtsdeurwaarder, maakt de 
overnemer of de schuldeiser de in artikel 1411ter, § 2, omschreven berekening. 

Op straffe van nietigheid van het beslag of van de overdracht verstuurt hij deze berekening aan de 
schuldenaar bij een ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst binnen acht dagen na 
de kennisgeving van de verklaring bedoeld in § 1. 

Op straffe van nietigheid van het beslag of van de overdracht verstuurt hij een kopie van de 
berekening aan de kredietinstelling bij een ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst 



binnen acht dagen na de kennisgeving van de verklaring bedoeld in § 1. Na ontvangst ervan door 
de kredietinstelling kan de schuldenaar vrij beschikken over de in de berekening vermelde 
bedragen die niet vatbaar zijn voor beslag of overdracht. 

3.  

Op straffe van nietigheid van het beslag of van de overdracht wordt bij de ter post aangetekende 
brief met bericht van ontvangst aan de schuldenaar, een antwoordformulier gevoegd waarvan de 
Koning het model bepaalt. 

4.  

Op straffe van verval deelt de schuldenaar, binnen acht dagen vanaf de aanbieding aan zijn 
woonplaats van de ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst, zijn opmerkingen op 
het antwoordformulier mee aan de afzender bij ter post aangetekende brief met bericht van 
ontvangst. 

5.  

Op straffe van verval legt de gerechtsdeurwaarder, de schuldeiser of de overnemer, binnen vijf 
dagen vanaf de aanbieding aan het op het antwoordformulier vermelde adres van de ter post 
aangetekende brief met bericht van ontvangst die de opmerkingen van de schuldenaar bevat, ter 
griffie van de beslagrechter een afschrift van de berekening en van het gestandaardiseerd 
antwoordformulier met de opmerkingen van de schuldenaar neer. 

De beslagrechter bepaalt dag en uur van het onderzoek en de regeling van de moeilijkheden, na de 
schuldeiser of de overnemer en de schuldenaar te hebben gehoord of opgeroepen. 

De griffier roept de partijen op en verwittigt, in voorkomend geval, de instrumenterende 
gerechtsdeurwaarder. 

De beslagrechter doet uitspraak bij voorrang boven alle andere zaken, zowel in aanwezigheid als 
bij ontstentenis van de partijen. 

 Zijn beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.] 

 


