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Met dit schrijven informeren wij u over onderstaande wijziging t.a.v. de BTW-
plicht over boedelbijdragen. Wij verzoeken u bij de behandeling/ afwikkeling van 
een faillissement met onderstaande rekening te houden.  
 

Boedelbijdrage is belaste vergoeding 
Bij een faillissement kan de curator namens de failliete boedel (extra) 
werkzaamheden verrichten voor separatisten en/of leveranciers met 
eigendomsvoorbehoud. Die werkzaamheden zijn in ieder geval in het belang van 
de separatisten en kunnen eventueel ook in het belang van de overige 
schuldeisers zijn. Vanwege die werkzaamheden zijn de separatisten bereid een 
bijdrage te betalen aan de boedel, de zogenaamde boedelbijdrage. 

 
Er was een besluit omzetbelasting waarin was gesteld dat deze boedelbijdrage 
niet belast is1. Dit besluit is 14 juli 20092 ingetrokken. Er is nu opnieuw 
beoordeeld of de boedelbijdrage door de separatisten een vergoeding is voor 
werkzaamheden en als die vergoeding belast is, of die vergoeding dan belast is bij 
de curator of bij de failliet. 

 
Deze beoordeling heeft geleid tot de conclusie dat deze prestatie belast is bij de 
failliet.  
 
Toelichting 
Er worden werkzaamheden verricht tegen vergoeding en er is dus sprake is van 
een economische prestatie. Omdat de curator werkt namens de failliet, worden 

ook de werkzaamheden voor de separatisten verricht namens de failliet. De 
boedelbijdrage vormt dus een vergoeding voor werkzaamheden die namens de 
failliet zijn verricht. De vergoeding vindt zijn oorsprong in werkzaamheden die de 
curator primair niet voor de failliete boedel verricht maar voor de separatist en/ of 

de leverancier van het eigendomsvoorbehoud. De vergoeding is daarmee de 
tegenprestatie voor de door hen ontvangen diensten. De failliet stelt als het ware 
uren van zijn curator ter beschikking aan de separatisten. 

 
Nadere informatie 
Indien naar aanleiding van dit schrijven vragen opkomen die zien op de 
afhandeling in een concreet faillissement, dan kunt u contact opnemen met de 
behandelend faillissementscoördinator/ contactpersoon. 
 

 

                                                      
1 Besluit van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 18 januari 1982, nr. 281-18065, BTW-66 
2 Besluit van 14 juli 2009, CPP2008/137M 


