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Regeling kosten ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder 2004
Regeling van de Minister van Justitie
van 9 november 2004, nr. 5310430/04/
DTR, houdende de voor advisering over
het ondernemingsplan van de gerechtsdeurwaarder in rekening te brengen
kosten (Regeling kosten ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder 2004)
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 6, vijfde lid, onderdeel
c, van de Gerechtsdeurwaarderwet en
artikel 12, tweede lid, van het Besluit
ondernemingsplan gerechtsdeurwaarders;
Besluit:
Artikel 1
Voor advisering over het ondernemingsplan door de Commissie van deskundigen wordt aan de verzoeker het bedrag
van € 2600 in rekening gebracht. Dit
tarief is exclusief omzetbelasting.
Artikel 2
Deze regeling is van toepassing op verzoeken aan de Commissie van deskundigen om advies over het ondernemingsplan die zijn ingediend op of na de
datum van inwerkingtreding van dit
besluit.
Artikel 3
De Regeling kosten ondernemingsplan
gerechtsdeurwaarder van 9 juli 2001, nr.
510725253/801, wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 15 november 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 9 november 2004.
De Minister van Justitie,
namens deze:de Directeur-Generaal
Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand,
P.H. Holthuis.
Toelichting
Artikel 5, eerste lid, onder d, van de
Gerechtsdeurwaarderswet (Stb. 2001,
70) bepaalt dat de kandidaatgerechtsdeurwaarder die tot gerechtsdeurwaarder benoemd wil worden, een
ondernemingsplan en het advies daarover van de Commissie van deskundigen moet overleggen. Ingevolge artikel
6, vierde lid, van die wet worden aan de
verzoeker kosten in rekening gebracht
voor de advisering door de Commissie
van deskundigen over het ondernemingplan. Op grond van artikel 12, tweede
lid, van het Besluit ondernemingsplan
gerechtsdeurwaarders wordt het bedrag
dat aan de verzoeker in rekening wordt
gebracht, bij ministeriële regeling vastgesteld. In de onderhavige regeling
wordt dat bedrag vastgesteld op € 2600.
Dit tarief voor de advisering door de
Commissie van deskundigen is gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2004, zoals gepubliceerd door het
Ministerie van Financiën in het Handboek Financiële Regelingen Rijksoverheid (HAFIR). De in de handleiding
opgenomen tarieven zijn gebaseerd op

de gemiddelde kostendekkendheid binnen de rijksoverheid. Met inachtneming
hiervan is de kostprijs voor de advisering door de Commissie van deskundigen gerechtsdeurwaarders als volgt
berekend.
Het uurtarief voor de advisering en
ondersteuning van de Commissie door
accountants van het Bureau Financieel
Toezicht (BFT) bedraagt € 84 per uur
(HAFIR ambtelijke salarisschaal 14). In
dit bedrag zijn niet verrekend de uitgaven inzake de vergoedingen van de
commissie. Bij de bepaling van het
tarief rekening is gehouden met een
gemiddelde tijdsbesteding van 24 uur.
De kosten van advisering en ondersteuning door BFT-accountants bedragen
derhalve € 2016. De aan een ingediend
plan toe te rekenen kosten in verband
met de vergoeding van de leden van de
Commissie bedragen, rekening houdend
met het geschatte aantal te behandelen
ondernemingsplannen € 584. De totale
kosten bedragen derhalve € 2600.
De Commissie van deskundigen
brengt dit bedrag vanaf 15 november
2004 aan de verzoekers in rekening. Het
is niet de bedoeling dat dit tarief in rekening wordt gebracht voor reeds voor
15 november 2004 ingediende verzoeken om advisering. Daarvoor geldt het
tarief uit de regeling kosten ondernemingsplan gerechtsdeurwaarders van
9 juli 2001 (Stcrt. 2001, 132). Daarom is
in artikel 2 bepaald dat de regeling van
toepassing is op verzoeken om advies
die zijn ingediend op of na 15 november
2004.

Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als:
Regeling kosten ondernemingsplan
gerechtsdeurwaarder 2004.
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