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Herhaling: Verplichte codes bij overschrijven van b ezoldigingen  

 
Elke persoon staat in principe met zijn volledig vermogen in voor de betaling van zijn 
schulden. Bij niet-betaling van schulden kan de schuldeiser indien nodig beslag laten leggen 
op het vermogen van de schuldenaar. Het gerechtelijk wetboek (Ger. W.) bepaalt evenwel in 
artikel 1408 e.v. dat bepaalde delen van het vermogen geheel of gedeeltelijk van beslag 
worden uitgesloten (zoals een gedeelte van het loon of andere uitkeringen).  
 
Teneinde duidelijker te onderstrepen welke bedragen al dan niet voor beslag in aanmerking 
komen bestaat sinds 1 januari 2007 de verplichting om bij de overschrijving van bepaalde 
niet voor beslag vatbare geldbedragen een code te vermelden. Deze verplichting volgt uit 
artikel 1411bis Ger. W. en het Koninklijk Besluit van 4 juli 2006 (B.S. 14 juli 2006). 
 
Wij geven u een overzicht van de codes en van de belangrijkste bedragen die verplicht onder 
deze codes moeten worden uitbetaald: 
/A/ 
- lonen 
- vakantiegeld 
- andere bedragen die worden uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, 
leerovereenkomst, statuut, abonnement of aan personen die onder gezag arbeid verrichten 
buiten een arbeidsovereenkomst 
 
/B/ 
- inkomsten uit andere activiteiten 
- onderhoudsuitkeringen door de rechter toegekend 
- pensioenen, aanpassingsuitkeringen, renten, rentebijdragen of als pensioen geldende 
voordelen die worden betaald krachtens een wet, een statuut of een overeenkomst 
- vakantiegeld en aanvullende toeslagen betaald krachtens de wetgeving betreffende het rust 
– en overlevingspensioen voor werknemers 
- uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en invaliditeit 
- arbeidsongevallenvergoedingen 
- militievergoedingen 
- uitkeringen bij onderbreking van de beroepsloopbaan 
 
/C/ 
- gezinsbijslagen 
- wezenspensioenen of – renten betaald krachten een wet, statuut of overeenkomst 
- tegemoetkomingen aan mindervaliden 
- het gedeelte van arbeidsongevallenvergoedingen dat 100 % overschrijdt en wordt 
toegekend aan zwaar verminkten wier toestand de hulp van een andere persoon vergt 
- terugbetalingen voor geneeskundige verzorging 
- terugbetalingen van kosten voor geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en 
verplegingszorgen of kosten van prothesen en orthopedische toestellen aan een persoon 
getroffen door een arbeidsongeval of beroepsziekte 
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- bedragen uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden of inkomensgarantie voor 
ouderen 
- bestaansminima 
- bedragen uitgekeerd als maatschappelijke dienstverlening door O.C.M.W.s 
- uitkeringen aan zelfstandigen in het kader van een faillissementsverzekering 
 
Bij voormelde betalingen moet, voor elke andere mededeling, de toepasselijke code worden 
gebruikt, gevolgd door een spatie. 
 
Het gebruik van de codes is verplicht. Niet-gebruik van deze codes kan worden bestraft met 
een boete van € 200,00 tot € 5.000,00. Ongeoorloofd gebruik van deze codes wordt met 
dezelfde boete bestraft (artikel 1411bis Ger. W.). 
 
N.a.v. de invoering van SEPA sinds 1 januari 2014 v ernemen wij van cliënten dat het 
bij sommige nieuwe banksoftware niet meer mogelijk is om de vrije mededeling met 
het symbool “/” te beginnen, maar dat eerst een spa tie moet worden gebruikt alvorens 
het symbool kan getypt worden. 


