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Loonbeslag

Vorig jaar kregen 130.036 Belgen te maken met beslaglegging

In 2012 werden in ons 
land 130.036 mensen 
geconfronteerd met 
één of andere vorm van 

loonbeslag. Dat blijkt uit het 
antwoord van minister van 
Financiën Koen Geens (CD&V) 
op een schriftelijke vraag van 
Luk Van Biesen (Open Vld). Uit 
cijfers van HR-dienstverlener 
SD Worx blijkt dat het 
loonbeslag sinds 2008 met 
ruim 50 procent gestegen is.

Steeds 
meer 
mensen 
diep in de 
schulden

�� Steeds meer mensen worden 
zwaar getroffen door de crisis en 
kunnen hun schulden niet meer be-
talen. Dat blijkt ook uit de cijfers van 
het zogenoemde derdenbeslag of 
loonbeslag, vaak de laatste en ultie-
me stap in een lang proces om schul-
den terugbetaald te krijgen. 

In 2012 kregen 130.036 landge-
noten te maken met schuldeisers die 
langs gerechtelijke weg hun geld op-
eisen. De cijfers over loonbeslag zijn 

nog niet zo lang beschikbaar omdat 
het centrale bestand dat de cijfers 
bijhoudt, pas in 2011 werd opge-
richt. “De stijging met ruim 60 pro-
cent ten opzichte van het jaar 2011 
moet dan ook met een korrel zout 
genomen worden, want voor het jaar 
2011 zijn niet alle gegevens bekend”, 
legt Luk Van Biesen uit. “Maar dat 
het aantal landgenoten dat het moei-
lijk heeft om zijn schulden te beta-
len toeneemt, lijdt geen twijfel. Pas 
vanaf dit jaar zullen de tendensen 
zich correcter aftekenen.”

Volgens Luk Van Biesen gaat ruim 
80 procent van de beslagleggingen 
uit van de fiscus, die zelf ruime be-
voegdheden heeft om achterstallige 
belastingschulden te innen. Andere 
redenen waarom beslag wordt ge-
legd, zijn het niet betalen van ali-
mentatie en achterstand bij de af-
lossing van leningen.

Crisis
Uit cijfers van het HR-diensten-

kantoor SD Worx, op basis van een 
steekproef bij 800.000 werknemers, 
blijkt dat het loonbeslag sinds het uit-
breken van de crisis in 2008 met ruim 
de helft is toegenomen. Loonbeslag 
treft vooral arbeiders en in mindere 
mate bedienden. 

Ook wordt het loon van mannen 
eerder opgeëist dan dat van vrou-
wen. “Zelfs de economische her-
opleving in 2010 heeft de gestage 
toename van het aantal beslagleg-
gingen niet gestopt”, aldus Dirk Van 
Bastelaere van SD Worx.

Beschimmeld brood
Ook de vakbonden krijgen steeds 

meer alarmsignalen te horen. “De 
armoede slaat steeds driester om 
zich heen, ook in de vorm van loon-
beslag”, aldus Jean Vranken van de 
christelijke vakbond ACV. “Zo hoor-
de ik onlangs op een vergadering dat 
er in Vlaanderen scholen zijn die  
’s middags koeken uitdelen omdat 
sommige kinderen ofwel helemaal 

geen boterhammen bijhebben, of-
wel beschimmeld brood.” Hetzelf-
de geluid is te horen bij Rob Urbain 
van de Algemene Centrale van het 
ABVV. “We worden dagelijks gecon-
fronteerd met mensen die niet meer 
al hun rekeningen kunnen betalen 
en beroep moeten doen op schuld-
bemiddeling.”

Beperkingen
De fiscus heeft in ons land ruime 

bevoegdheden om beslag te leggen 
op het loon. In de andere gevallen 
is het vaak de deurwaarder die op-
treedt als tussenpersoon bij de uit-
voering van een gerechtelijk bevel. 

“Toch is loonbeslag onderwor-
pen aan een aantal beperkingen”, 
aldus Luk Van Biesen. “Loonbeslag 
kan alleen bij mensen die meer dan 
1059 euro  verdienen en die perso-
nen moeten maximum 20 procent 
van hun salaris afstaan.”
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Staatssecretaris Maggie 
De Block (Open Vld) wil 
discussiëren over een 
zogeheten ‘kinderpardon’. 
Maar ze vindt het Nederlandse 
model geen verbetering. 
“Dat is strenger dan wij nu 
toepassen.” N-VA, Groen en 
sp.a willen een debat.

De discussie over het kinderpar-
don is ontstaan naar aanleiding van 
de 21-jarige Afghaan Navid Sharifi uit 
Waregem. Zowel Groen als de N-VA 
en de sp.a verzetten zich tegen zijn 
repatriëring. Gisteren heeft hij een 
nieuwe vraag tot regularisatie inge-
diend zodat hij deze week het land 
nog niet moet verlaten. Sharifi is in 
2008 in ons land gearriveerd, maar 
nu is hij uitgeprocedeerd. 

De sp.a, een partij uit de regering-
Di Rupo, roept staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie Maggie De Block 
(Open Vld) op de uitwijzing van Na-
vid Sharifi tegen te houden. “Ik doe 
een oproep dat ze het dossier goed 
bekijkt”, zegt sp.a-kamerfractieleid-
ster Karin Temmerman.” 

Eerder riep Freya Piryns van 

Groen staatssecretaris De Block al op 
om in actie te schieten. Volgens haar 
is De Block wel degelijk bevoegd om 
de uitwijzing tegen te houden. “Ze 
heeft een discretionaire bevoegd-
heid. Dat ze die individuele verant-
woordelijkheid niet wil dragen, daar 
kan ik begrip voor opbrengen. Maar 
roep dan de commissie voor advies 
over vreemdelingen bijeen.”

Niet uit te leggen
Enigszins verrassend sluit de N-VA 

zich min of meer aan bij een voorstel 
van Groen om een kinderpardon in 
te voeren. De partij wil daarover het 
debat voeren. Het gaat dan om jon-
geren die hier minstens vijf jaar ver-
blijven, waarvan de asielaanvraag 
al jarenlang loopt, die actief bijdra-

gen aan de samenleving en die nooit 
meer dan drie maanden “van de ra-
dar” van de Dienst Vreemdelingen-
zaken zijn verdwenen. “Hoe kun je 
uitleggen dat perfect geïntegreerde 
jongeren die belastingen betalen 
stante pede het land moeten verla-
ten, terwijl criminele illegalen niet 
verwijderd worden”, vraagt Theo 
Francken van de N-VA zich af.

CD&V is géén voorstander van 
een algemeen kinderpardon, maar 
wil het statuut van minderjarigen 
wel verfijnen. Verder vraagt de par-
tij respect voor de beslissingen van 
het commissariaat-generaal.

Voor het Vlaams Belang getuigt 
het kinderpardon van “een onge-
ziene naïviteit”. Het zou volgens Fi-
lip De Man “een enorm aanzuige!ect 

creëren”. Hij waarschuwt ook voor 
mensenhandelaars en voor de moge-
lijkheden om families te laten over-
komen of hier aan gezinsvorming te 
doen met iemand uit hun land van 
herkomst. 

Ontruiming
In Elsene zijn gisterennamiddag 

de 400 Afghanen die al een twin-
tigtal dagen een gebouw bezetten, 
geëvacueerd door de politie. Een 
zestigtal kinderen en hun families 
kunnen een maand terecht bij het 
OCMW van Elsene, de tijd die nodig 
is voor de Dienst Vreemdelingenza-
ken om hun dossier te onderzoeken. 
Maggie De Block laat weten dat ze 
niet zal toegeven aan de druk.
/!

Maggie De Block staat open voor discussie over kinderpardon
Groen, N-VA en sp.a voorstander, CD&V wil verfijning statuut minderjarigen

�� Kinderpardon is er op gericht min-
derjarige asielzoekers een verblijfs-
vergunning toe te kennen wanneer zij 
aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
In België is dat bijvoorbeeld het geval 
voor gezinnen met kinderen die bin-
nen drie jaar na hun eerste vraag voor 
een verblijfsvergunning nog geen ant-
woord van de overheid kregen. 

Peeters pleit 
voor zevende 
hervorming

�� “Als de zesde staatshervorming 
eenmaal uitgevoerd zal zijn, zal het 
institutionele zwaartepunt in Bel-
gië ontegensprekelijk bij de deelsta-
ten komen te liggen. Maar toch is die 
staatshervorming zeker niet perfect”,  
aldus Kris Peeters (CD&V) donder-
dag tijdens een gastcollege politico-
logie aan de Gentse universiteit.

Hij pleit daarom voor een “zevende 
staatshervorming”, die voorbereid 
kan worden door de nieuwe Senaat. 
Die kan nagaan of de volgende staats-
hervorming gebaseerd moet zijn op 
het fameuze artikel 35 van de Grond-
wet, dat stelt dat de federale over-
heid enkel nog bevoegd is voor die 
beleidsdomeinen die haar expliciet 
zijn toegewezen.

Hoe de zevende staatshervorming 
eruit moet zien, kan Peeters (nog) 
niet zeggen. Ook niet of er al tijdens 
de volgende legislatuur een akkoord 
over gevonden moet worden dat te-
gen de verkiezingen in 2019 uitge-
voerd moet zijn. “Het antwoord daar-
op volgt in de komende campagne”, 
zei Peeters.

Hoe dan ook is Peeters geen voor-
stander van een onafhankelijk Vlaan-
deren. “Het kader ‘België’ is nog altijd 
een voordeel.”

Peeters herhaalde dat hij geen 
voorstander is van samenvallen-
de verkiezingen. Hij twijfelt eraan 
dat volgend jaar de Vlaamse partij-
voorzitters bij de formateur van de 
Vlaamse regering willen langsgaan 
zolang er geen federale informateur 
is. Daarom wil hij in het volgende 
Vlaams parlement een bijzondere 
meerderheid mobiliseren om de 
regionale verkiezingsdatum te ver-
plaatsen. /!, 0

Vlaams minister-president Kris 
Peeters pleit voor een zevende 
staatshervorming. Maar hij 
is geen voorstander van een 
ona!ankelijk Vlaanderen, zo 
zei hij tijdens een gastcollege.

Kris Peeters tijdens zijn gastcol-
lege. !"#" $%"#" &'()

Het loonbeslag is sinds het uitbreken van de crisis met ruim te helft gestegen.# !"#" $%"#" &'()
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Spoorwegen

Fyra-bouwer 
op de knieën

De Italiaanse fabrikant 
AnsaldoBreda geeft 
zijn Fyra’s niet zomaar 
op. In een paginagrote 

advertentie - kostprijs 56.000 
euro - roept de topman de 
Nederlandse Spoorwegen op 
om weer samen te werken. 
Zowel NS en NMBS slaan de 
vrijage af en reageren koel met 
een schadeclaim.

�� “Een veilige, comfortabele en be-
trouwbare treinreis met een snelheid 
van 250 kilometer per uur is voor u he-
laas nog steeds niet mogelijk. En dat 
terwijl onze treinen in Italië al vele ja-
ren met snelheden van 300 kilometer 
per uur rijden.”

Hoe dat kan? AnsaldoBreda, waar-
van ik de eer heb CEO te zijn, is op geen 
enkele wijze verantwoordelijk voor dit 
ongemak. Dat is inmiddels duidelijk 
geworden. Ik verzeker u dat het mo-
gelijk is binnen korte tijd de Fyra in 
dienst te nemen.”

De Brusselse raadkamer 
heeft het proces tegen zeven 
voormalige Fortis-toplui 
uitgesteld. Ten vroegste 
volgende zomer wordt 
duidelijk of de beschuldigden 
gestraft worden door de 
correctionele rechtbank. 

De Hasseltse burgemeester 
Hilde Claes kreeg gisteren de 
volle laag op een gesloten 
politieraad. De oppositie 
verweet haar “tegelijk rechter 
en partij” te spelen in de 
Hazodi-a!aire. Claes zou 
ook een interne bevraging 
binnen de politiezone hebben 
uitgesteld door de malaise.

zaak kan, dan zou dat hier ook moe-
ten kunnen”, zegt de advocaat. Zijn 
collega Laurent Arnauts ziet dat zit-
ten onder voorwaarden. “Maar die 
minnelijke schikking moet gepaard 
gaan met een uitdrukkelijke erken-
ning van schuld en een schadeloos-
stelling die in verhouding staat voor 
iedere burgerlijke partij”, zegt Ar-
nauts. De beschuldigden reageren 
voorlopig niet. 

Intussen heeft Jean-Paul Votron 
aan De Tijd en vtm Nieuws gezegd 
dat Maurice Lippens perfect op de 
hoogte was van de plannen voor een 
kapitaalverhoging. Lippens stelde 
vorige week dat hij “slechts deels 
geïnformeerd was”. !"#$

eveneens in verdenking gestelde Lies-
beth Klaeykens politiesecretaris blij-
ven. Ze hanteert twee maten en twee 
gewichten.” 

“De vraag is of ze nog wel objectief 
kan optreden, zei Steven Vandeput 
(N-VA). “Dit is geen miscommuni-
catie meer, zoals zij zelf beweert. Ze 
houdt actief waarheden achter.” Vol-
gens politiebronnen zou Claes ook 
een nieuwe tevredenheidsenquête 
binnen de politiezone hebben afge-
voerd, uit vrees voor te negatieve re-
sultaten. “Vorige keer waren die re-
sultaten desastreus”, zegt Vandeput. 
“Begrijpelijk. Er is nooit een onder-
zoek gebeurd naar de graaicultuur 
binnen de zone. Degenen die door de 
klokkenluiders werden beschuldigd 
van wantoestanden zitten vandaag op 
sleutelposten en zouden zich – naar 
ik hoor - onaantastbaar wanen.”  %&$#

Fortis-zaak uitgesteld 
tot zomer van 2014

Advocaat wil minnelijke schikking

Advocaat Geert Lenssens stelt een 
minnelijke schikking voor. !"#" 
$%#&'() *+ &""

�� Onder de beschuldigden zijn ex-
voorzitter Maurice Lippens, ex-alge-
meen directeur Jean-Paul Votron en 
zijn opvolger Herman Verwilst. 

Geert Lenssens, die met SQ Law 
een dertigtal aandeelhouders ver-
tegenwoordigt, stelt een minnelij-
ke schikking voor. “Als dat met een 
miljoenenfraude in een diamant-

�� Hilde Claes (sp.a) zou uitleg ver-
scha!en over waarom ze verzweeg 
dat ze in verdenking is gesteld voor 
schriftvervalsing in een uitloper van 
het Hazodi-schandaal. “Ze speelt 
rechter en partij tegelijk”, verklaarde 
Laurence Libert van Open Vld voor de 
gesloten zitting. “Ze heeft mensen ge-
schorst omdat ze betrokken waren bij 
deze a!aire, maar dekt haar eigen in-
verdenkingstelling toe. En ze laat de 

“Claes voert interne Hazodi-enquête 
af uit vrees voor slecht resultaat”

“Deze trein  
is de beste  
oplossing voor u 
als reiziger.”
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●●  Hoewel de advertentie van AnsaldoBreda eerder 
gericht is op de Nederlandse treinreiziger, reageerde 
de NMBS onmiddellijk met een scherp persbericht. De 
Belgische spoorwegmaatschappij eist meer dan 27 mil-
joen euro schadevergoeding van de Italianen. De scha-
declaim komt bovenop een eerder opgelegde contrac-
tuele boete voor het laattijdig leveren van de treinen. 
Die boete is goed voor 12,7 miljoen euro. “De totale eis 
bedraagt dus ongeveer 40 miljoen euro”, zegt woord-
voerder Bart Crols. De NMBS kreeg eerder al 37 miljoen 
aan voorschotten terug. "/

●●  Ook als een trein te laat komt door overmacht, moet 
een spoormaatschappij voor die vertraging een schade-
vergoeding betalen aan gedupeerde reizigers. Dat heeft 
het Europees Hof van Justitie gisteren in een arrest laten 
weten. “We zullen dat arrest grondig bestuderen”, zegt 
NMBS-woordvoerder Bart Crols. “Maar we doen dat ei-
genlijk al enkele jaren.” Zo kreeg de NMBS al 80.500 aan-
vragen tot compensatie, en moest de spoorwegmaat-
schappij 1,3 miljoen euro uitbetalen. Ombudsman voor 
de treinreizigers Guido Herman hoopt dat de NMBS een 
constructieve compensatiemaatregel kan uitwerken. "/

Schadevergoeding van  
40 miljoen ingediend

NMBS moet betalen  
als trein te laat komt

AnsaldoBreda 
vraagt in 
advertentie  
om weer samen 
te werken

De topman van de Italiaanse Fyra-bouwer blijft er bij: het is niet zijn schuld dat de treinen niet rijden. Hij had 
er 56.000 euro voor over om dat in een advertentie duidelijk te maken. !"#"0- 12%, /+.1%

De oproep van Maurizio Manfel-
lotto, numero uno van Fyra-bouwer 
AnsaldoBreda, laat weinig aan de ver-
beelding over. Het is niet de schuld 
van de Italianen dat de Fyra’s niet rij-
den. Daar mag u, beste reiziger, de 
Nederlandse en de Belgische Spoor-
wegen scheef voor aankijken.

Half jaar
Manfellotto gaat nog verder en 

doet zelfs een belofte: “Om dat te 
bereiken is het dringend noodzake-
lijk dat de NS weer met ons gaat sa-
menwerken. Als dat gebeurt, kunnen 
we over een half jaar voldoende trei-
nen inzetten om de dienstregeling te 
starten.”

Op een emotionele respons moe-
ten de Italianen niet rekenen. De Ne-
derlandse Spoorwegen sloegen gis-
teren meteen terug. “Wat hen in acht 
maanden niet is gelukt, zal hen in zes 
maanden zeker niet lukken”,  liet een 
woordvoerder weten. “Die trein is 
door een aantal gebreken begin dit 
jaar uit de dienstregeling genomen. 
We wilden geen enkel risico lopen. 
Zeker gezien de instabiele financiële 
situatie van AnsaldoBreda.”

“Vertrouwen is zoek”
De NS wil nog altijd dat de Itali-

aanse fabrikant de onkosten op zich 
neemt. “Het gaat om de aanschaf van 
de treinen, geschat op 200 miljoen 
euro, vertragingsboetes, juridische 

kosten en gederfde inkomsten om-
dat de treinen nog niet rijden.”

“We wijzen er op dat AnsaldoBre-
da een bodemprocedure tegen de NS 
is begonnen en het wederzijds ver-
trouwen ver te zoeken is. Zo’n recht-
zaak kan wel zeven jaar duren.” 

AnsaldoBreda geeft niet op. “Op 
16 september heeft AnsaldoBreda de 
Fyra inclusief aanpassingen gepresen-
teerd. Deze trein is de beste oplossing 
voor u als reiziger en voor een goede, 
duurzame verbinding tussen Amster-
dam en Brussel.”

 “Wij kunnen deze treinverbinding 
mogelijk maken tot volle tevredenheid 
van de Nederlandse en Belgische rei-
ziger. Net zoals we dat voor onze Ita-
liaanse reizigers doen met onze snelle 
Frecciarossa treinen.”
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