DE “NIEUWE” GRENSBEDRAGEN VOOR
LOONBESLAG EN LOONOVERDRACHT IN 2015
Acerta
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Bescherming van het loon
De schuldeiser kan echter niet zomaar al het loon van de
werknemer opeisen. Het loon wordt immers beschermd
om ervoor te zorgen dat de werknemer ten allen tijde in zijn
eigen levensonderhoud en dat van zijn gezin kan voorzien.
Slechts een deel ervan mag de werkgever aan de schuldeiser uitbetalen. Dit noemt men dan het voor beslag vatbaar
deel van het loon.
Bovendien is er een extra bescherming voor werknemers
die kinderen ten laste hebben. Van het voor beslag vatbaar
deel van het loon is per kind ten laste 66 euro minder vooro
orbehouden aan de schuldeiser.

Jaarlijkse indexering
Hoeveel van het loon precies beschermd is, wordt elk jaar
door de wetgever bepaald. De grenzen die per kalenderjaar
van toepassing zijn, worden in december van het voorgaande jaar aan de index van de consumptieprijzen aangepast.
Zoals te verwachten was, is er in december 2014 nagenoeg
geen indexering toe te passen. Alle grensbedragen blijven
bijgevolg gelijk aan deze die golden voor 2014, met uitzondering van de tweede grens. Deze stijgt
j echter niet, maar
daalt met 1 euro.
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Loonbeslag en loonoverdracht
Werknemers kunnen schulden maken of onderhoudsverplichtingen hebben. Hun schuldeiser kan zich tot de
werkgever wenden wanneer hij zijn geld niet terugkrijgt. Hij
zal een bepaald deel van het loon, dat voor beslag vatbaar
is, van de werkgever kunnen innen alvorens het naar de
werknemer zou gaan.
De werkgever is dus een belangrijke partij in deze procedure hoewel hij eigenlijk niet betrokken is in de contractuele of familiale relatie tussen zijn werknemer en diens
schuldeiser. De meest voorkomende voorbeelden van zo’n
situaties zijn wanbetalingen inzake woonkredieten, consumentenkredieten of onderhoudsgeld.
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" ACERTA HELPT ONS
BIJ ONZE STRATEGISCHEE KEUZES."
Patrick Boulin - director Key Trade Bank

Keytrade Bank zet als internetbankier vooral in op transparantie en een vlotte dienstverlening, iets wat ze ook van hun partners
verwachten. “Het succes van een organisatie? Alles begint bij de aanwerving van het juiste talent. Zoals in elke organisatie
moeten nieuwe medewerkers niet alleen passen in een bepaalde functie maar ook in de cultuur van de onderneming. Als we een
nieuwe medewerker aanwerven, willen we zeker zijn dat we met de juiste persoon in zee gaan. Dankzij de Assessment methode
van Acerta kunnen we een prima beeld vormen van de competenties van elk persoon en een gefundeerde aanwervingsbeslissing
nemen. Bovendien is Acerta specialist in verschillende hr-domeinen. Eén partner voor meerdere hr-diensten is niet alleen handig,
het is ook efﬁciënt en ﬁnancieel voordelig.”
acerta.be l ondernemingsloket l sociale en loonadministratie l HR services
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