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Het loonbeslag is sinds het uitbreken van de crisis met ruim te helft gestegen. FOTO PHOTO NEWS
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Vorig jaar kregen 130.036 Belgen te maken met beslaglegging

I

n 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 worden
zwaar getroffen door de crisis en
kunnen hun schulden niet meer betalen. Dat blijkt ook uit de cijfers van
het zogenoemde derdenbeslag of
loonbeslag, vaak de laatste en ultieme stap in een lang proces om schulden terugbetaald te krijgen.
In 2012 kregen 130.036 landgenoten te maken met schuldeisers die
langs gerechtelijke weg hun geld opeisen. De cijfers over loonbeslag zijn

nog niet zo lang beschikbaar omdat
het centrale bestand dat de cijfers
bijhoudt, pas in 2011 werd opgericht. “De stijging met ruim 60 procent 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 moeilijk heeft om zijn schulden te betalen 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 bevoegdheden heeft om achterstallige
belastingschulden te innen. Andere
redenen waarom beslag wordt gelegd, zijn het niet betalen van alimentatie en achterstand bij de aflossing 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 uitbreken 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 vrouwen. “Zelfs de economische heropleving in 2010 heeft de gestage
toename van het aantal beslagleggingen 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 loonbeslag”, aldus Jean Vranken van de
christelijke vakbond ACV. “Zo hoorde ik onlangs op een vergadering dat
er in Vlaanderen scholen zijn die
’s middags koeken uitdelen omdat
sommige kinderen ofwel helemaal

geen boterhammen bijhebben, ofwel beschimmeld brood.” Hetzelfde geluid is te horen bij Rob Urbain
van de Algemene Centrale van het
ABVV. “We worden dagelijks geconfronteerd met mensen die niet meer
al hun rekeningen kunnen betalen
en beroep moeten doen op schuldbemiddeling.”
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 optreedt als tussenpersoon bij de uitvoering van een gerechtelijk bevel.
“Toch is loonbeslag onderworpen aan een aantal beperkingen”,
aldus Luk Van Biesen. “Loonbeslag
kan alleen bij mensen die meer dan
1059 euro verdienen en die personen moeten maximum 20 procent
van hun salaris afstaan.”
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Groen, N-VA en sp.a voorstander, CD&V wil verfijning statuut minderjarigen

Maggie De Block staat open voor discussie over kinderpard
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.

Kinderpardon is er op gericht minderjarige asielzoekers een verblijfsvergunning toe te kennen wanneer zij
aan bepaalde voorwaarden voldoen.
In België is dat bijvoorbeeld het geval

De discussie over het kinderpardon 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 ingediend 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 regeringDi Rupo, roept staatssecretaris voor
Asiel en Migratie Maggie De Block
(Open Vld) op de uitwijzing van Navid Sharifi tegen te houden. “Ik doe

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 bevoegdheid. Dat ze die individuele verantwoordelijkheid 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

gen aan de samenleving en die nooit
meer dan drie maanden “van de radar” van de Dienst Vreemdelingenzaken zijn verdwenen. “Hoe kun je
uitleggen dat perfect geïntegreerde
jongeren die belastingen betalen
stante pede het land moeten verlaten, 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 partij respect voor de beslissingen van
het commissariaat-generaal.

creëren”. Hij waarschuw
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