Vlaams Centrum Schuldenlast - werkgroep beleidsaanbevelingen
–
Voorstel inzake BTW-vrijstelling voor prestaties van schuldbemiddelaars
i.h.k.v. de collectieve schuldenregeling
1. Voorstel
In het BTW-wetboek wordt artikel 44, §3 als volgt aangevuld met een punt 15°:
ARTIKEL 44
§ 3. Van de belasting zijn nog vrijgesteld:
1° de volgende handelingen:
1°................
2° ...............
...............
13° .............
14°: .............
15° de prestaties van schuldbemiddelaars in het kader van de procedure
collectieve schuldenregeling.

2. Toelichting
Uit de artikelen 53 en 56 van de Wet van 28 december 2011 “houdende diverse bepalingen”
(4e editie, B.S. van 30/12/2011) volgt dat de prestaties van notarissen en
gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012 onderworpen zijn aan de BTW.
Teneinde te vermijden dat ook hun prestaties als schuldbemiddelaar in het kader van de
procedure collectieve schuldenregeling BTW-plichtig zouden zijn, stelt de werkgroep
beleidsaanbevelingen van het Vlaams Centrum Schuldenlast voor om in art. 44, §3 BTWwetboek een vrijstelling toe te voegen voor de prestaties van schuldbemiddelaars in het
kader van de procedure collectieve schuldenregeling (nieuw punt 15°).
Door de invoeging van dit punt 15° komen alle schuldbemiddelaars op hetzelfde niveau en
dient nooit BTW aangerekend te worden op hun prestaties, ongeacht de hoedanigheid van
de schuldbemiddelaar. Er moet dus niet verwezen worden naar specifieke beroepsgroepen
(bv. gerechtsdeurwaarders, notarissen, advocaten, ...) vermits de term “schuldbemiddelaars”
deze verschillende doelgroepen al omvat.
Deze vrijstelling is noodzakelijk aangezien personen in collectieve schuldenregeling reeds te
maken hebben met een overmatige schuldenlast. Bovendien zijn zij in principe gehouden om
de prestaties van de schuldbemiddelaar zelf en bij voorrang te betalen. Art. 1675/19, §2,
eerste lid Ger W. luidt immers als volgt:
§ 2. De staat van ereloon, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar komt
ten laste van de schuldenaar en wordt bij voorrang betaald.
Slechts in heel specifieke gevallen kan deze staat van ereloon, emolumenten en kosten ten
laste van het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast gelegd worden (zie art.
1675/19, §2, derde en vierde lid Ger W.).

De meeste personen in collectieve schuldenregeling hebben dus te maken met een
overmatige schuldenlast en moeten daarboven nog de staat van erelonen en kosten van hun
schuldbemiddelaar betalen. Over de hele duur van de procedure collectieve
schuldenregeling loopt het bedrag van de erelonen en kosten al gauw op tot bedragen van
5.000 euro en hoger. Hier bijkomend nog eens 21 % BTW aan toevoegen zou hen nog
dieper in de schuldenput duwen.
Teneinde te vermijden dat de schuldenlast van personen in collectieve schuldenregeling nóg
groter wordt, is een vrijstelling van de BTW-plicht voor de prestaties van hun
schuldbemiddelaar derhalve aangewezen.
In de praktijk komt het trouwens vaak voor dat ook de schuldeisers nadelen van genieten
van het feit dat de schuldbemiddelaar bij voorrang betaald moet worden: hierdoor daalt het
bedrag dat zij uitbetaald krijgen vaak. Een vrijstelling van de BTW-plicht voor de prestaties
van schuldbemiddelaars in het kader van de procedure collectieve schuldenregeling zou dus
als bijkomend voordeel hebben dat deze BTW-plicht nooit afgewenteld wordt op de
schuldeisers.

