Bijlage bij internetconsultatie IAK

1 Wat is de aanleiding?
Noodzakelijk bevragingen zijn het informeren naar de adresgegevens van de persoon
waaraan het stuk betekend dient te worden of het informeren naar derdenbeslagen om
na te gaan of het zinvol is om kosten te gaan maken. Deze bevragingen kosten tijd van
medewerkers van gerechtsdeurwaarderskantoren. Hier dient mede gezien het feit dat
een gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden als ondernemer verricht in principe een
vergoeding tegenover te staan.
2 Wie zijn betrokken?
Raad voor de Rechtspraak
KBvG
Gedaagde die de kosten draagt in een proces
3 Wat is het probleem?
Als openbaar ambtenaar dient de gerechtsdeurwaarder het algemeen belang en is hij
verantwoordelijk voor het zorgvuldig en onafhankelijk uitvoeren van zijn ambtstaken.
In die ambtelijke taken concurreert hij als ondernemer met de andere
gerechtsdeurwaarders.
Artikel 434a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bepaalt dat de
kosten ter zake van ambtshandelingen voor de bepaling van de kosten van
tenuitvoerlegging in aanmerking worden genomen. Dit gebeurt overeenkomstig bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven. Deze AMvB is het
Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (hierna: Btag).
Artikel 1 van het Btag bepaalt dat de schuldenaarstarieven mede dienen tot dekking
van de rechtstreeks met de ambtshandeling samenhangende voorbereidende,
uitvoerende en afrondende werkzaamheden die voor een goede verrichting van die
ambtshandeling noodzakelijk zijn. Het betreffen vaste tarieven, waar richting de
schuldenaar niet van mag worden afgeweken. De werkzaamheden die verband houden
met het doen van bevragingen zijn tot op heden niet meegewogen in de
kostprijsberekeningen die ten grondslag liggen aan de tarieven in het Btag. Dat komt
doordat de verplichting van deze bevragingen later is ontstaan.
De verplichting voor gerechtsdeurwaarders om gegevens uit registers als vast
onderdeel van de ambtshandeling te verifiëren vloeit voort uit tuchtrechtspraak waarin
onder andere wordt gezegd dat een gerechtsdeurwaarder de adresgegevens dient te
verifiëren. Daarbovenop is inmiddels de verplichting gekomen om het digitaal
beslagregister te raadplegen via de Verordening digitaal beslagregister
gerechtsdeurwaarders.
4 Wat is het doel?
Zorgen dat door de aanpassing van het Btag voor de verplichte informatiebevragingen
behorende bij de relevante ambtshandeling die een gerechtsdeurwaarder verricht deze
een passende vergoeding ontvangt voor de interne handelingskosten die hiermee
samenhangen.
5 Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De tarieven voor de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders worden op grond
van de Gerechtsdeurwaarderswet vastgesteld bij AMvB.

6 Wat is het beste instrument?
Aanpassing regelgeving.
7 Wat zijn de gevolgen?
De tarieven voor de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders betreffen de vaste
tarieven die een schuldenaar door tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder aan zijn
schuldeiser verschuldigd is. Schuldenaren betalen ten gevolge van de verhoging van de
tarieven vanaf de inwerkingtreding van deze regeling iets meer voor ambtshandelingen
die jegens hen zijn verricht. Voor de administratieve lasten heeft dit besluit geen
gevolgen. De ambtshandelingen blijven op zichzelf gelijk en de gerechtsdeurwaarders
voeren de bevragingen thans al uit.

