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Begrenzing tariefmodellen voor gerechtsdeurwaarders 
 
Onlangs heeft de algemene ledenvergadering van de Koninklijke 
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een positief advies 
gegeven over het concept verordening die moet zorgen voor beperking van de 
tariefmodellen. Waarom is deze verordening er en wat regelt die?  
 
Onderhandelbaar 
Bij de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet in 2001 heeft de wetgever gekozen 
voor een tariefstelsel waarbij de debiteur een vast tarief betaalt. Dit is het zogenaamde 
schuldenaarstarief dat verder is uitgewerkt in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen 
Gerechtsdeurwaarders (BTAG). Het tarief is een vast bedrag voor de schuldenaar. 
Gerechtsdeurwaarders kunnen over dit bedrag met de schuldeiser onderhandelen. Dat 
kan hoger zijn, bijvoorbeeld bij een spoedopdracht, of lager als dat in een contract is 
bepaald. 
 
Veranderende markt 
Na de invoering van deze regels is er geleidelijk een markt ontstaan waarbij 
opdrachtgevers met aanbestedingen, tenders of onderhandelingen hoge kortingen 
bedingen. Aanvankelijk had deze marktwerking een positieve invloed op innovatie en 
efficiency.  
 
Bedreiging 
De laatste jaren bedreigen deze kortingen echter de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de gerechtsdeurwaarder. Die onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
zijn in de gerechtsdeurwaarderswet expliciet als kernwaarden van de 
gerechtsdeurwaarder benoemt. In de praktijk heeft de ontstane marktsituatie juist 
gezorgd voor een grotere afhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder van zijn 
opdrachtgever (zowel bedrijven als overheden).  
 
Onverantwoord 
Daarnaast wordt ook de bedrijfsvoering van de gerechtsdeurwaarder bedreigd door de 
markt die is ontstaan met als uitwas van no cure no pay-afspraken. De KBvG heeft ook 
als taak om een gezonde beroepsuitoefening te borgen. Door de ontstane situatie was 
daar geen sprake meer van. Bedrijfseconomisch is een onverantwoorde en ongezonde 
situatie voor gerechtsdeurwaarders ontstaan. Dit komt voor bij zowel kleinere als 
grotere kantoren. 
 
Begrenzingen 
In 2016 werd deze problematiek ook al beschreven in het beleidsplan van de KBvG. 
Daarop is een commissie benoemd die adviseerde om de volgende bepalingen via een 
(dwingende) verordening te regelen: 

1. De gerechtsdeurwaarder dient ten minste een redelijk salaris voor zijn 
ambtelijke diensten in rekening te brengen. 

2. Het is de gerechtsdeurwaarder pas toegestaan om gelden af te dragen aan zijn 
opdrachtgever, nadat de out of pocket-kosten en zijn eigen verdiensten zijn 
betaald. 

3. Het is de gerechtsdeurwaarder niet toegestaan om out of pocket-kosten geheel of 
gedeeltelijk voor eigen rekening te nemen. 
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4. De gerechtsdeurwaarder sluit geen overeenkomsten die ertoe kunnen leiden dat 
een derde verdient aan de ambtshandelingen. 

Zelfstandiger 
Voor de schuldenaar zal deze verordening niet in de tarieven van de 
gerechtsdeurwaarder merkbaar zijn. Wel zal de schuldenaar merken dat de 
gerechtsdeurwaarder zelfstandiger kan gaan werken: onafhankelijker en onpartijdiger 
van de schuldeiser. 
 
Nodig 
De gerechtsdeurwaarderswet geeft aan dat de marktwerking niet onnodig mag worden 
beperkt, Deze verordening beperkt die wel maar niet onnodig. De KBvG heeft de taak om 
een goede beroepsuitoefening te borgen. Daarvoor zijn onafhankelijkheid, 
onpartijdigheid en een gezond economisch verdienmodel essentieel!   
 
De verordening moet nog door de de ledenraad van de KBvG worden vastgesteld. 
Daarna gaat de verordening voor goedkeuring naar de Minister Dekker. 
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