LOONSAFSTAND
Tussen de ondergetekenden:
1.

AGB ENERGIEPUNT MECHELEN
GROTE MARKT 21
2800 MECHELEN;

Hierna genoemd “de kredietgever”
en

2. VOORNAAM NAAM, thans wonende ADRES, geboren te LOCATIE, op xx/xx/xxxx
Hierna genoemd “de consument”

Wordt het volgende overeengekomen:
Bij overeenkomst d.d. xx/xx/xxxx, zijn de consumenten verschuldigd aan de kredietgever een som van €
15.000,00.
In letters, vijftienduizend EUR.
Te verhogen met intresten en bijhorigheden, tot op de datum der terugbetaling.
Tot staving van deze hoofdverbintenis stemt de consument er vanaf heden in toe heel het overdraagbaar gedeelte
van hun bezoldigingen of wedden aan de kredietgever af te staan en machtigen hem te dien einde deze bedragen
rechtstreeks bij de werkgever te innen.
Deze afstand zal van kracht blijven tot op het ogenblik dat de consument, alles wat hij/zij verschuldigd is of uit
welke hoofde ook zou kunnen verschuldigd zijn, zal hebben terugbetaald.
Anderzijds machtigt de consument de kredietgever op ieder ogenblik er zich bij de werkgever van te vergewissen
of er geen afstand van wedden of loon gedaan werd, of dat hierop door derden beslag werd gelegd.
Hetgeen in deze overeenkomst wordt bepaald betreft alleen de overdracht van loon, zoals gedefinieerd door art.
2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, alsmede de vergoedingen
ermede gelijkgesteld krachtens de artikels 24 en 35 par. 1 van dezelfde wet.
Krachtens de wet van 12 april 1965 worden hierna de artikelen 28 tot 32 van bedoelde wet overgenomen.
Artikel 28
Bij gebreke van verzet door de overdrager overeenkomstig artikel 29 heeft de overdracht gevolg, na dat de
overnemer:
1. aan de overdrager kennis heeft gegeven van zijn voornemen de overdracht uit te voeren,
2. aan de gecedeerde schuldenaar een afschrift van de onder 1 bedoelde kennisgeving heeft gezonden,
3. na het verstrijken van de termijnen van de termijn van verzet, aan de gecedeerde schuldenaar, een eensluidend
verklaard afschrift van de akte van overdracht heeft gezonden.
Artikel 28bis
De aanzegging bedoeld in art. 28, 1°, bevat, op straffe van nietigheid, het aangifteformulier voor kind ten laste,
waarvan het model is bepaald door de Minister van Justitie.Artikel 29
Artikel 29
Binnen tien dagen na het verzenden van de in artikel 28, 1°, bedoelde kennisgeving kan de overdrager zich
verzetten tegen het voornemen tot uitvoering van de overdracht, mits hij daarvan kennis geeft aan de gecedeerde
schuldenaar. Binnen de vijf dagen ná de verzending van de brief van de overdrager moet de gecedeerde
schuldenaar de overnemer daarvan in kennis stellen, ingeval van verzet mag de gecedeerde schuldenaar niets
inhouden van het loon ter uitvoering van de overdracht, zolang deze niet bekrachtigd is overeenkomstig artikel
31.

Artikel 30
Op straffe van nietigheid geschieden alle in de artikelen 28 en 29 bedoelde kennisgevingen, bij ter post
aangetekende brief of bij deurwaardersexploot, waarvan de kosten ten laste blijven van degene die ze gemaakt
heeft.
Artikel 31
In geval van verzet roept de overnemer de overdrager, bij aangetekende brief, toegezonden door de deurwaarder,
voor de vrederechter van het kanton van de woonplaats van de overdrager, teneinde de overdracht te horen
bekrachtigen.
De vrederechter beslist in laatste aanleg, ongeacht het bedrag van de overdracht. Bij bekrachtiging kan de
overdracht door de gecedeerde schuldenaar worden uitgevoerd op eenvoudige kennisgeving die hem door de
griffier wordt gedaan binnen de vijf dagen te rekenen van het vonnis.
Artikel 31bis
§ 1. De overdrager die aanspraak kan maken op een verhoging van zijn inkomsten die niet vatbaar zijn voor beslag
met toepassing van art. 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
is bepaald 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 10 werkdagen vόόr de gewone datum van betaling, de hoedanigheid van
kind ten laste wordt vastgesteld overeenkomstig het formulier en één van de bewijsmiddelen bedoeld in art. 1409
quater van het Gerechtelijk Wetboek, en de overdrager op woord 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 vrederechter 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, behalve in geval van verzet van de overdrager op grond van artikel
29, derde lid, 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 over 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 vόόr de gewone datum van betaling.
Indien de vermeerdering werd toegepast door overgedragen schuldenaar en in zijn handen onbeschikbaar werd
gemaakt overeenkomstig het tweede lid, wordt het bedrag van onbeschikbaar geworden vermeerdering al
naargelang van het geval aan de overdrager of 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 paragrafen 2 en 3. Inden 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 van dit artikel, zonder enige beperking, gereïntegreerd in het voor beslag
vatbare bedrag, onverminderd de toepassing van enige andere invorderingsmaatregel.
Artikel 32
Wanneer de dienstbetrekking van de overdrager eindigt voordat de inhoudingen het bedra g van de door de
vrederechter bekrachtigde overdracht hebben bereikt, zendt de gecedeerde schuldenaar de in artikel 31, tweede
lid, bedoelde kennisgeving door aan de overnemer, met vermelding van het totaal der ingehouden bedragen. De
bekrachtiging behoudt haar gevolgen en de overdracht kan door iedere nieuwe werkgever worden uitgevoerd ten
belope van het oorspronkelijk bedrag, verminderd met de reeds ingehouden bedragen, mits de overnemer bij een
ter post aangetekende brief de bekrachtigingbeslissing van de vrederechter en de opgave van de reeds ingehouden
bedragen ter kennis van de nieuwe werkgever brengt.

Elke partij verklaart zijn exemplaar te hebben ontvangen.
Opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen zijn, te MECHELEN op xx/xx/xxxx.
De consument laat hun handtekening voorafgaan door de handgeschreven melding “Gelezen en goedgekeurd”.
Handtekening consument
VOORNAAM NAAM

Ondergetekende bevestigt dat hij de identiteit van de consument heeft nagezien en dat bovenstaande
handtekening eigenhandig door betrokkene werd gezet.
Handtekening energiehuis
AGB ENERGIEPUNT MECHELEN

