
Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB): “Niet gewacht op het Prijzenobservatorium, in 

samenwerking met de Minister van Justitie werken we aan een alternatief.” 

  

De aankondiging van het Prijzenobservatorium om, in navolging van het notaristarief, ook het tarief van 

de gerechtsdeurwaarders door te lichten, komt geenszins als een verrassing voor de NKGB. “Het is 

overduidelijk dat ons wettelijk tarief, dat nog steeds gebaseerd is op een Koninklijk Besluit van 1976, 

achterhaald is. De hervorming ervan is dan ook onze prioriteit, zoals aangegeven in ons memorandum 

voor de federale verkiezingen van 2019. Ter voorbereiding  hebben we een extern consultancy bureau 

(Pwc) een studie laten uitvoeren naar de huidige kostprijs van de akten en voor de tussenkomst van een 

gerechtsdeurwaarder in de dagelijkse praktijk. Op basis van dat cijfermateriaal werken we, samen met 

onze voogdijminister, een voorstel uit, dat zowel transparant als  kostenefficiënt moet zijn, rekening 

houdt met de noodzakelijke digitale investeringen,  het toegenomen takenpakket inclusief onze sterk 

gegroeide bemiddelingsrol en de zware fiscale lasten op de aktes (gemiddeld tussen 50 en 75%)”,  luidt 

het bij de NKGB. “We zullen het Prijzenobservatorium in elk geval onze volledige medewerking 

aanbieden”. We willen meteen ook benadrukken dat No Cure No Pay een verboden praktijk is voor 

gerechtsdeurwaarders.  

  

Voor de tarieven in de minnelijke fase kijken we uit  naar de al lang aangekondigde wetsaanpassing met 

een streng wettelijk plafond van contractuele kosten voor inning, strafbedingen en intresten. De huidige 

wetgeving is immers ontoereikend, omdat ze ruimte laat voor het aanrekenen van kosten via de 

algemene voorwaarden (de ‘kleine lettertjes’) die de consument meestal niet leest maar die voor 

onaangename gevolgen kunnen zorgen. Concreet pleiten we voor een kosteloze aanmaning gevolgd 

door een vaststaande verhoging per invordering, die niet procentueel afhankelijk is van de hoogte van 

de in te vorderen som. Zo zal het voor schuldenaar en schuldeiser meteen duidelijk zijn welke bedragen 

mogen worden ingevorderd.  

  

Daarnaast herhalen we ons pleidooi om de huidige administratieve en kostenbesparende IOS-procedure 

(invordering onbetwiste schulden) voor B2B-relaties uit te breiden naar consumentenzaken, uiteraard 

door toevoeging van bijkomende garanties ter bescherming van de consument.  

  

Tot slot wensen we te vermijden dat het betalen van schulden nieuwe schulden uitlokt. Op dat vlak is 

het vroegtijdig detecteren van en helpen van mensen in een precaire financiële situatie een 

onontbeerlijke schakel in een schuldenaanpak-beleid. In dat kader werken we vanuit de NKGB aan een 

initiatief dat we binnenkort lanceren: een nationaal communicatieplatform dat we ter beschikking zullen 

stellen aan alle gerechtsdeurwaarders en alle OCMW’s, en waarlangs zij – als voornaamste professionele 



protagonisten in de schuldenaanpak – proactief en structureel informatie kunnen delen over 

problematische schuldensituaties. Hierdoor kan er makkelijker een overzicht van de totale schuldenlast 

worden opgemaakt, op basis waarvan de betrokkene naar het meest geschikte schuldafbouw-traject 

kan worden georiënteerd zonder enige bijkomende kosten of toeslagen. 

 
 


