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
–

Toelichting bij tarieven (geïndexeerd: vanaf 1 januari 2013)


Overeenkomstig art. 2 van het K.B. hebben schuldbemiddelaars recht op
volgende forfaitaire vergoedingen:
-

voor het geheel van de handelingen die voortvloeien uit de toepassing van
de artikelen 1675/9, § 2 Ger.W. (aangifte schuldvorderingen), 1675/10
Ger.W. (inzage beslagberichten, opstellen ontwerp van minnelijke
aanzuiveringsregeling,
verzending
ontwerp
van
minnelijke
aanzuiveringsregeling, neerlegging verslag bij de rechter), 1675/11, § 1
Ger.W. (opstellen en neerleggen van het proces-verbaal van vaststelling
van gebrek aan minnelijke aanzuiveringsregeling), en 1675/14, § 3 Ger.W.
(de vermelding van collectieve schuldenregeling, haar verwerping,
beëindiging, herroeping op de berichten van collectieve schuldenregeling):
een eenmalig bedrag van 506,64 euro wanneer het aantal schuldeisers
dat aangifte van schuldvordering heeft gedaan, hoogstens 5 bedraagt, te
vermeerderen met 33,78 euro per bijkomende schuldeiser;

-

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° Ger.W., alsook voor
elke handeling verbonden aan een betaling namens de verzoeker
overeenkomstig artikel 1675/11, § 3 Ger.W.: 8,43 euro per betaling;

-

voor het geheel van de handelingen bedoeld in de artikelen 1675/14, § 1,
eerste lid Ger.W. (opvolging en controle van de in de minnelijke en
gerechtelijke aanzuiveringsregeling bepaalde maatregelen) en 1675/17, §
3, tweede lid Ger.W. (jaarlijks verslag over de stand van de procedure) :
202,64 euro op jaarbasis wanneer het aantal schuldeisers dat aangifte van
schuldvordering heeft gedaan, hoogstens 5 bedraagt, te vermeerderen met
13,51 euro per bijkomende schuldeiser;

-

voor de handelingen gesteld in toepassing van de artikelen 1675/14, § 2,
derde lid Ger.W. (herziening) of art. 1675/15 Ger.W. (herroeping): 168,87
euro per schriftelijke verklaring die tot een vonnis aanleiding geeft;

-

voor het inwinnen van nuttige inlichtingen bedoeld in artikel 1675/8, eerste
lid Ger.W.: 101,33 euro per schriftelijke verklaring.



Overeenkomstig art. 3 van het K.B. wordt aan de schuldbemiddelaars een
vacatierecht toegekend van 84,42 euro voor zijn aanwezigheid op de zitting,
wanneer
die
is
vereist.



Overeenkomstig art. 4 van het K.B. heeft de schuldbemiddelaar recht op
afzonderlijke en forfaitaire vergoedingen voor de administratieve kosten die
vermeld zijn in de hiernavolgende lijst en dienen tot dekking van uitgaven die
rechtstreeks verband houden met de
-

kosten voor een gewone brief : 11,82 euro, in voorkomend geval te
vermeerderen met de kosten van een aangetekende zending;

-

kosten voor een gewone omzendbrief gericht aan drie of meer schuldenaars
of schuldeisers : 6,77 euro, in voorkomend geval te vermeerderen met de
kosten van een aangetekende zending;

-

kosten voor telefoon, elektronische berichtgeving en fotokopieën : 101,33
euro per dossier;

-

reiskosten : 0,22 euro per kilometer.

