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Meer dan 300 gerechtsdeurwaarders zijn een procedure gestart bij de rechtbank Den Haag tegen de
Staat der Nederlanden. Inzet is een langlopend geschil over de tarieven die de gerechtsdeurwaarders
voor hun acties in rekening brengen.
De kosten van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders, de vaste schuldenaarstarieven die
daarvoor gelden en de relatie met de opdrachtgever is lastige materie. Aan de ene kant heeft de
gerechtsdeurwaarder met zijn opdrachtgever (schuldeiser) een vrije opdrachtnemersrelatie waarin
op basis van marktwerking een prijs voor de dienstverlening tot stand komt. Aan de andere kant
moet de gerechtsdeurwaarder de kosten van zijn ambtshandelingen (denk vooral aan beslagen) op
de schuldenaar verhalen. De kosten die de schuldenaar moet betalen zijn vastgelegd in het Besluit
Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. De tarieven worden ieder jaar geïndexeerd. En
met die indexering is het aan aantal jaren misgegaan.
De indexeringsformule
In het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders worden de tarieven voor de
ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders jaarlijks geactualiseerd. Dit aan de hand van een
formule, waarmee de feitelijke kostenstijging per jaar wordt gecompenseerd. De opgenomen
indexeringsvariabelen dekken de mutaties in de twee belangrijkste kostenveroorzakende posten:
loonkosten en overheadkosten. De formule kent daarnaast een correctie voor de algemene
productiviteitsontwikkeling. In het kort: ook van de gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat
hij zijn processen efficiënt inricht. Als bron voor de indexering en als onderdeel daarvan de jaarlijkse
productiviteitsontwikkeling diende het indexcijfer van de arbeidsproductiviteit in alle sectoren van
het jaargemiddelde van het jaar t‐2 en het daaraan voorafgaande jaargemiddelde, zoals die door het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden bekendgemaakt.
Verkeerd indexcijfer gebruikt
Dit indexcijfer werd vanaf de indexering van de tarieven voor 2013 niet meer gepubliceerd door het
CBS. Het departement van Justitie en Veiligheid heeft vervolgens een andere tabel gehanteerd, niet
de arbeidsproductiviteit maar de zogenaamde ‘prijs van de arbeid’. Dat is echter een apert andere
grootheid en als gevolg daarvan is de indexering van 2012 t/m 2016 verkeerd gegaan. De KBvG heeft
dat gedurende die jaren telkens ook uitdrukkelijk aan de ambtenaren gemeld.
Staat ontkent aansprakelijkheid
Eind 2016 heeft een eenmalige tussentijdse indexering plaats gevonden, maar deze correctie had
alleen toekomstige werking. De KBvG was en is van mening dat de Staat ook verantwoordelijkheid is
voor de gevolgen in het verleden van de foutieve indexering. De Staat ontkent – kortgezegd ‐
aansprakelijkheid en daarmee is de procedure helaas onontkoombaar geworden. Ondanks diverse
verzoeken is de Minister tot op heden niet bereid gebleken het gesprek hierover aan te gaan.
Daarmee was de procedure onvermijdelijk.
De KBvG heeft advocatenkantoor Stibbe daarvoor ingeschakeld en procedeert zelf als lasthebber van
de gerechtsdeurwaarders en op eigen titel. Daarnaast zijn ongeveer 300 deurwaarders (mede‐)eiser.
In de procedure wordt een verklaring voor recht gevorderd. Om de zaak te adstrueren voor de

rechtbank is voor een drietal deurwaardersorganisaties de schade daadwerkelijk berekend, en die
komt neer op enige miljoenen.
De zaak dient voor de rechtbank Den Haag en is medio juli geïntroduceerd. Eind augustus is de Staat
in de gelegenheid op de vordering te reageren bij conclusie van antwoord.
Over de KBvG
De is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo). Alle Nederlandse (toegevoegd)
gerechtsdeurwaarders (in totaal ongeveer 740) zijn lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De taak van de beroepsorganisatie is de bevordering van de
vakbekwaamheid en een goede beroepsuitoefening van de leden.
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Voor meer informatie, beeldmateriaal of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Wilbert van de
Donk, voorzitter KBvG, via kbvg@kbvg.nl of 070 ‐ 890 35 30 / 06 51 61 42 29 (Van de Donk) / 06 43 27 17 48
(Weisfelt).

