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Advies van 15 februari 2012
I. Inbetalinggeving door levering van een goed
A. Het in betaling gegeven goed is een materieel vast actief
B.

Het in betaling gegeven goed is een vlottend actief

II. Inbetalinggeving door levering van een dienst

Inleiding
1.
De Commissie wenst in dit advies de betaling van een vordering in natura te behandelen. De betaling kan omschreven
worden als de rechtshandeling waardoor de schuldenaar zijn verbintenis uitvoert. Een bijzondere vorm van betaling is de
zogenaamde inbetalinggeving : de schuldenaar kan er bijvoorbeeld voor opteren om een goed te leveren of een dienst te
verstrekken ter betaling 1.
Er is slechts sprake van inbetalinggeving indien er aan een aantal voorwaarden cumulatief wordt voldaan2:

2.

a. de prestatie of de zaak die geleverd wordt bij wijze van betaling moet vooreerst verschillen van de oorspronkelijk
verschuldigde zaak of prestatie;
b. de levering van de zaak of de prestatie moet bovendien gebeuren met het oog op betaling, m.a.w. met de bedoeling een
bestaande verbintenis uit te voeren. Ze moet met andere woorden gebeuren met de bedoeling de schuldenaar te
bevrijden;
c. de inbetalinggeving betreft een overeenkomst en veronderstelt dus wederzijdse toestemming.
3. Binnen de rechtsleer bestaat er geen duidelijkheid omtrent het feit of de inbetalinggeving al dan niet schuldvernieuwing
tot gevolg heeft, dan wel een overeenkomst is over de wijze van betalen. Voor de verdere boekhoudkundige uitwerking van de
inbetalinggeving zal dit onderscheid volgens de Commissie weinig gevolgen hebben.
I.

Inbetalinggeving door levering van een goed

4. Voor de uitwerking van de inbetalinggeving door levering van een goed dienen we een onderscheid te maken naar de
aard van het onderliggend goed. Immers, de schuldenaar kan ervoor opteren om goederen in betaling te geven dewelke
duurzaam door de schuldeiser zullen worden gebruikt, en dewelke dus kwali ceren als materiële vaste activa. Daarnaast kan
de schuldenaar er tevens voor opteren om handelsgoederen of diensten in betaling te geven dewelke kwali ceren als
vlottende activa.
5. De Commissie is de mening toegedaan dat de boekhoudkundige verwerking in hoofde van de schuldeiser de aard van het
respectievelijk ontvangen goed dient te respecteren.

A.

Het in betaling gegeven goed is een materieel vast actief

Voorbeeld
Een onderneming levert onderhoudsdiensten aan een afnemer voor een bedrag van 1.000 EUR, exclusief BTW. Initieel werd er
voorzien in een monetaire betaling. Na overleg tussen de schuldenaar en schuldeiser wordt er besloten dat de schuldenaar
een schoonmaakmachine van 1.000 EUR exclusief BTW in betaling geeft voor de openstaande schuld.
Gezien de aard van het onderliggende goed, wordt deze inbetalinggeving als volgt boekhoudkundig verwerkt in hoofde van
de schuldeiser:
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Het in betaling gegeven goed is een vlottend actief

Voorbeeld
Een onderneming levert onderhoudsdiensten aan een afnemer voor een bedrag van 100 EUR, exclusief BTW. Initieel werd er
voorzien in een monetaire betaling. Na overleg tussen de schuldenaar en schuldeiser wordt er besloten dat de schuldenaar
schoonmaakproducten voor 100 EUR exclusief BTW in betaling geeft voor de openstaande schuld.
Gezien de aard van het onderliggende goed, wordt deze inbetalinggeving als volgt boekhoudkundig verwerkt in hoofde van
de schuldeiser:
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Op het einde van het boekjaar wordt er vastgesteld dat er nog 4 liter schoonmaakproduct met een monetaire waarde van 10
EUR aanwezig is in de voorraad:
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6. Voor wat betreft de inbetalinggeving door levering van een dienst is de Commissie de mening toegedaan dat deze dienst
in hoofde van de schuldeiser dient te worden verwerkt als periodekost binnen de Diensten en diverse goederen (rekening 61).
Mocht de dienst door de schuldenaar over verschillende boekjaren worden verstrekt, dan dient de schuldeiser rekening te
houden met een passende afgrenzing.

Voorbeeld
Een onderneming levert in 20X1 een machine aan een afnemer voor een bedrag van 1.000 EUR, exclusief BTW. Initieel werd er
voorzien in een monetaire betaling. Eind 20X1 wordt er, na overleg tussen de schuldenaar en schuldeiser, besloten dat de
schuldenaar beveiligingsdiensten voor één jaar in betaling zal geven voor een waarde van 1.000 EUR exclusief BTW. Gezien het
overleg pas in oktober 20X1 plaatsvond, worden er in 20X1 slechts 2 maanden diensten geleverd.

Boekingen per 31 december 20X1
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Diensten en diverse goederen
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Boekingen in 20X2
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