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Btw over gerechtsdeurwaarderskosten, maar waarom? 
 
Op de eerste dag van 2019 werd de btw van 6% naar 9% verhoogd. Wist u dat er 
ook btw over gerechtsdeurwaardersdiensten wordt berekend?  
Eigenlijk is dat absurd want de ambtelijke taken van de gerechtsdeurwaarder zijn 
staatstaken. Ze borgen ons rechtssysteem. Het betekent dat dagvaarden en leggen 
van beslagen met 21% btw wordt belast… 
 
Staatstaken 
Niet alle werkzaamheden die door gerechtsdeurwaarders worden uitgevoerd zijn 
staatstaken. Het incasseren van een vordering is dat bijvoorbeeld niet. Dat daar btw 
over wordt berekend is logisch, dat gebeurt ook bij incassobureaus. 
Maar er zijn taken die de wet exclusief aan de gerechtsdeurwaarder opdraagt zoals 
dagvaarden, het betekenen van vonnissen, beslagleggen en ontruimen. Die ambtelijke 
taken betreffen staatsmacht. Alleen de overheid mag die uitvoeren en heeft de 
gerechtsdeurwaarder (zoals in de meeste Europese landen) hiervoor aangesteld. De 
ambtelijke (staats)taken van een gerechtsdeurwaarder zijn in Nederland belast met een 
btw-percentage van 21%. 
 
Absurd 
Toch heeft btw rekenen over staatstaken mij altijd al absurd in de oren geklonken. Zeker 
als diensten zoals kosten van betalingsverkeer en kredietverlening wel vrijgesteld zijn 
van btw. Bovendien berekent de overheid, terecht, ook geen btw over paspoorten en 
andere overheidsdiensten.  
 
Extra kosten 
Bij een huurschuld bij een woningcorporatie worden de ambtelijke kosten van de 
gerechtsdeurwaarder met btw belast. Omdat die kosten uiteindelijk aan de huurder in 
rekening worden gebracht betaalt die dus 21% extra over de kosten van de 
gerechtsdeurwaarder. Per ambtshandeling betekent dat dus minimaal € 13,59 aan extra 
kosten, bovenop de gerechtsdeurwaarderskosten van minimaal € 64,74! 
 
Ook als het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) opdrachtgever van de 
gerechtsdeurwaarder is wordt btw berekend over de gerechtsdeurwaarderskosten. Dus 
ook hier worden burgers met schulden met 21% aan extra kosten over de 
gerechtsdeurwaarderskosten geconfronteerd. 
 
Btw verrekenen 
Het wordt nog vreemder. Een onderneming mag in Nederland de btw namelijk 
verrekenen. Een energieleverancier kan bijvoorbeeld de betaalde btw terugvorderen bij 
de fiscus. Daarom vormt de btw voor deze schuldeiser geen schade en mag zij de geen 
btw over gerechtsdeurwaarderskosten niet bij haar klant in rekening brengen. Maar 
schuldeisers in de publieke sector, zoals CJIB en woningcorporaties, kunnen de btw 
weer niet verrekenen, zodat die btw-schade aan de burger wordt doorberekend  
De kosten van een ambtelijke handeling van een gerechtsdeurwaarder zullen dus, door 
de btw, zomaar 21% hoger uitvallen als de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder 
die btw niet mag verrekenen. 
 
Consequent 
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Gerechtsdeurwaarderswerkzaamheden zijn, zoals gezegd, staatstaken. Dan is het 
vreemd dat deze staatstaken wél met btw worden belast. Nog merkwaardiger is het dat 
de burger die btw de ene keer wel en de andere keer niet hoeft te betalen. Dat maakt ook 
nogal wat uit voor de betaalbaarheid van de schulden. 
Mijn oproep: overheid wees consequent en belast staatstaken niet met btw! 
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