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Geachte heer Van der Steur,
Bij brief van 30 juni 2016, kenmerk 779063, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de ‘Raad’) advies
uit te brengen inzake de ontwerp algemene maatregel van bestuur (‘amvb’) tot wijziging van het Besluit
tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met de aan de gerechtsdeurwaarder
opgedragen handelingen op grond van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir
beslag op bankrekeningen en de algemene verhoging van de tarieven voor ambtshandelingen, alsmede
tot wijziging van het Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering, het Besluit verklaring
derdenbeslag en het Besluit op het notarisambt, in verband met herstel van enkele gebreken (het
‘Besluit’).

Het Besluit
In het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders worden alle daarin genoemde bedragen
verhoogd met 2,65 procent. Tevens wordt de indexeringsformule aangepast en wordt in verband met de
bevoegdheden die zijn opgedragen aan de gerechtsdeurwaarder in de Uitvoeringswet verordening
Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen een ambtshandeling toegevoegd aan artikel 2
van het Besluit. De vergoedingen voor bewindvoerders schuldsanering worden door wijziging van het
Besluit vergoeding bewindvoerders schuldsanering verhoogd met 2,18 procent. Ook hier wordt de
indexeringsformule aangepast. Daarnaast worden enkele gebreken in de bijlage bij het Besluit
verklaring derdenbeslag met dit Besluit hersteld. Tot slot wordt in het Besluit op het notarisambt de van
overeenkomstige toepassing verklaring van het Besluit tenuitvoerlegging geldboeten op de
tenuitvoerlegging van tuchtrechtelijke boetes geschrapt. Hiermee is het Centraal Justitieel Incasso
Bureau (het ‘CJIB’) niet langer de aangewezen instantie om namens de minister de aan notarissen
opgelegde tuchtrechtelijke geldboeten te innen.
Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1
1
De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak met
betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg
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Advies
In artikel 13, tweede lid, van het Besluit op het notarisambt was het bepaalde bij of krachtens het Besluit
tenuitvoerlegging geldboeten, met enkele uitzonderingen, van overeenkomstige toepassing verklaard op
de tenuitvoerlegging van geldboetes opgelegd door de tuchtrechter voor het notariaat. Door deze van
overeenkomstige toepassing verklaring was het CJIB aangewezen als de instantie die de tuchtrechtelijke
boetes namens de minister van Veiligheid en Justitie kon innen. Blijkens de Nota van Toelichting (de
‘NvT’) geniet deze keuze bij nader inzien, vanwege het beperkte aantal boetes dat in het tuchtrecht
wordt opgelegd niet de voorkeur, omdat het CJIB zijn werkprocessen zo heeft ingericht dat grote
hoeveelheden zaken langs geautomatiseerde weg snel kunnen worden afgedaan. De tenuitvoerlegging
van de tuchtrechtelijke boetes in het notariaat kan waarschijnlijk binnen de Rechtspraak efficiënter
worden belegd, aldus de NvT. Dit hoeft niet apart in het Besluit notarisambt te worden geregeld, aldus
de NvT. De minister verleent hiervoor zijn mandaat (toelichting bij artikel IV, p. 8-9).
De Raad staat positief tegenover het voorstel om de aan notarissen opgelegde tuchtrechtelijke
geldboeten binnen de Rechtspraak namens u te innen. De ontvangen bedragen zullen worden
verantwoord in het Leonardo-bedrijf Griffie (bedrijf 591), op de grootboekrekening 882990 – Overige
ontvangsten exploitatie. Zoals bekend beheert de Rechtspraak de in dit bedrijf verantwoorde uitgaven en
ontvangsten (zoals griffierecht) voor u en bent u economisch eigenaar.
In de jaarlijkse verantwoordingsrapportage van de Raad aan het departement zal een afzonderlijke
opgave worden opgenomen van de opgelegde en ontvangen tuchtrechtelijke geldboeten.

Werklast
De Raad verwacht geen substantiële werklastgevolgen ten gevolge van de voorgenomen wijziging.

Conclusie
De Raad voor de rechtspraak kan zich verenigen met het Besluit.

met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen
van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de
werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele
zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak.
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Tot slot
Indien na het uitbrengen van dit advies het Besluit op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd, dan
wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de
voorbereiding van de gerechten op de invoering van het uiteindelijke Besluit, stelt de Raad het op prijs
als hij geïnformeerd wordt over de plaatsing van de definitieve tekst in het Staatsblad.

Hoogachtend,

mr. F.C. Bakker
Voorzitter Raad voor de rechtspraak

