HET ERELOON VAN DE SCHULDBEMIDDELAAR
Art. 1675/19 Ger.W.
§ 1. De regels en barema’s tot vaststelling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de
schuldbemiddelaar worden door de Koning bepaald. De Koning oefent deze bevoegdheden uit op de
gezamenlijke voordracht van de ministers tot wier bevoegdheid Justitie en Economische Zaken
behoren.
§ 2. De staat van ereloon, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar komt ten laste van de
schuldenaar en wordt bij voorrang betaald.
Onverminderd artikel 1675/9, § 4, houdt de schuldbemiddelaar tijdens de opmaak van de regeling
van de baten van het vermogen van de schuldenaar een reserve af voor de betaling van ereloon,
emolumenten en kosten.
In geval van totale kwijtschelding van schulden legt de rechter de totale of gedeeltelijke onbetaalde
honoraria van de schuldbemiddelaar ten laste van het Fonds ter bestrijding van de overmatige
schuldenlast bedoeld in artikel 20 van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve
schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende
goederen.
Indien de regeling voorziet in een kwijtsche[l]ding van schulden in kapitaal en enkel mits wordt
gerechtvaardigd dat de verzoeker in de onmogelijkheid verkeert de honoraria binnen een redelijke
termijn te betalen, kan de rechter de totale of gedeeltelijke onbetaalde honoraria van de
schuldbemiddelaar ten laste leggen van het Fonds.
De schuldbemiddelaar duidt in zijn verzoek de redenen aan waarom de aangelegde reserve
onvoldoende is en waarom de beschikbare middelen van de schuldenaar ontoereikend zijn om het
ereloon te betalen.
De rechter geeft de redenen aan die de interventie van het Fonds rechtvaardigen. Het bedrag van de
honoraria van de schuldbemiddelaar mag niet hoger liggen dan 1.200 euro tenzij mits een bijzondere
gemotiveerde beslissing van de rechter.
In het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling, bedoeld in artikel 1675/10, § 2, en in de
gerechtelijke aanzuiveringsregeling wordt aangegeven hoe de vervallen en te vervallen honoraria
worden betaald door de schuldenaar.
§ 3. Tenzij deze maatregelen getroffen werden door de beschikking bedoeld in artikel 1675/10, § 5,
in artikel 1675/12 of in artikel 1675/13, geeft de rechter, op verzoek van de schuldbemiddelaar, een
bevel tot tenuitvoerlegging voor het voorschot dat hij bepaalt of ten belope van het bedrag van de
erelonen, emolumenten en kosten dat hij vaststelt. Zo nodig hoort hij voorafgaandelijk in raadkamer
de opmerkingen van de schuldenaar, van de schuldeisers en van de schuldbemiddelaar. De
beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep. Bij elk verzoek van de schuldbemiddelaar
wordt een gedetailleerd overzicht van de te vergoeden prestaties en van de gedragen of te dragen
kosten gevoegd.

Uitvoeringsbesluit: Koninklijk Besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de
regels en barema’s tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de
schuldbemiddelaar (BS 18.12.1998)

Artikel

Tekst met basisbedrag

Bedrag sinds
01.01.2013
(BS 15.01.2013)

1

Het ereloon en de emolumenten van de schuldbemiddelaar
bestaan uit forfaitaire vergoedingen.

–

2

Deze vergoedingen bedragen:
voor het geheel van de handelingen die voortvloeien uit de
toepassing van de artikelen 1675/9, § 2, 1675/10, 1675/11, § 1,
en 1675/14, § 3 van het Gerechtelijk Wetboek, een eenmalig
bedrag van [F 15 000] wanneer het aantal schuldeisers dat
aangifte van schuldvordering heeft gedaan, hoogstens 5
bedraagt,

€ 506,64

te vermeerderen met [F 1 000] per bijkomende schuldeiser;

€ 33,78

voor elke handeling verbonden aan een betaling ten gunste van
de verzoeker, zolang zijn schuldenaars in handen van de
schuldbemiddelaar moeten betalen overeenkomstig artikel
1675/9, § 1, 4°, van hetzelfde Wetboek alsook voor elke
handeling verbonden aan een betaling namens de verzoeker
overeenkomstig artikel 1675/11, § 3, van hetzelfde Wetboek:
[F 250] per betaling;

€ 8,43

voor het geheel van de handelingen bedoeld in de artikelen
1675/14, § 1, eerste lid, en 1675/17, § 3, tweede lid, van
hetzelfde Wetboek: [F 6 000] op jaarbasis wanneer het aantal
schuldeisers dat aangifte van schuldvordering heeft gedaan,
hoogstens 5 bedraagt,

€ 202,64

te vermeerderen met [F 400] per bijkomende schuldeiser;

€ 13,51

2, 4°

voor de handelingen gesteld in toepassing van de artikelen
1675/14, § 2, derde lid, of 1675/15 van hetzelfde Wetboek:
[F 5 000] per schriftelijke verklaring die tot een vonnis
aanleiding geeft;

€ 168,87

2, 5°

voor het inwinnen van nuttige inlichtingen bedoeld in artikel
1675/8, eerste lid, van hetzelfde Wetboek: [F 3 000] per
schriftelijke verklaring.

€ 101,33

2, 1°

2, 2°

2, 3°
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3

Aan de schuldbemiddelaar wordt een vacatierecht toegekend
van [F 2 500] voor zijn aanwezigheid op de zitting, wanneer die
is vereist.

€ 84,42

4

De schuldbemiddelaar heeft recht op afzonderlijke en forfaitaire
vergoedingen voor de administratieve kosten die vermeld zijn
op de hiernavolgende lijst en dienen tot dekking van uitgaven
die rechtstreeks verband houden met de schuldbemiddeling
waarmee hij is belast.
Forfaitair tarief:

–

4, 1°

kosten voor een gewone brief: [F 350], in voorkomend geval te
vermeerderen met de kosten van een aangetekende zending;

€ 11,82

4, 2°

kosten voor een gewone omzendbrief gericht aan drie of meer
schuldenaars of schuldeisers: [F 200], in voorkomend geval te
vermeerderen met de kosten van een aangetekende zending;

€ 6,77

4, 3°

kosten voor telefoon, elektronische berichtgeving en
fotokopieën: [F 3 000] per dossier;

€ 101,33

4, 4°

reiskosten: [F 7] per kilometer.

€ 0,22

5

De bedragen genoemd in de artikelen 2, 3 en 4, worden
aangepast wanneer de stijgingen of dalingen van het indexcijfer
van de consumptieprijzen de bedragen op 1 januari van het
volgende jaar met 5 % meer doen toenemen of dalen.
Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de
consumptieprijzen van december 1998.
Die aanpassingen worden bij een bericht in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.

–

