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Wijzijring van den vijfden en den zesden titel van 

(382. 1.) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan 
ae Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot wijziging van den vijfden en den zesden titel van 
het tarief van justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken. 

De toelichtende memorie, die het wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's Gravenhage, den 21 Januari 1921. 

W I L H E L M I N A . 

(382. 2.) 

ONTWERP VAN WET. 

WET 
van tot wijziging van den vijfden en den 
zesden titel van het tarief van justitiekosten en salarissen 
in burgerlijke zaken, vastgesteld bij de wetten van den 
28sten Augustus 1843 (Staatsblad n°. 39) en van den 
28sten Augustus 1843 (Staatsblad n°. 40), de laatste 
gewijzigd bij de wetten van 29 April 1901 (Staatsblad 

n°. 98) en van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 182). 

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salutl doen 
te weten: 

Alzoo Wh' in overweging genomen hebben de wenschelijk-
heid en noodzakelijkheid der wijziging van den vh'fden en van 
den zesden titel van het tarief van justitiekosten en salarissen 
in burgerlijke zaken, 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1920—1921 

. 1—2. Tweede Kamer, i 
rief van justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken. 

Zoo is het, dat Wy, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wy goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I . 

De vijfde titel van het tarief van justitiekosten en salarissen 
in burgerlijke zaken, vastgesteld by de wet van 28 Augustus 
1843 (Staatsblad n°. 39), zooals die titel in een doorloopende 
reeks van artikelen in dat tarief is vervat, ingevolge het be-
paalde by artikel 2 der wet van 28 Augustus 1843 (Staatsblad 
n°. 41), ondergaat de navolgende wijzigingen: 

Artikel 53 wordt gelezen als volgt: 
Aan de deurwaarders is verschuldigd: 
a. voor het doen van elk exploit dat betrekking heeft tot 

een geding voor een kantonregter, uitgebragt vóór de eind-
uitspraak in het geding, of, buiten eigenlijk rechtsgeding, tot 
eenige zaak voor een kantonregter te behandelen of in behan-
deling, f 1,—, 

en voor het doen van elk ander exploit, f 1,25; 
b. voor de redactie van een exploit, f 1,— of f 1,25 naar de 

onder o gemaakte onderscheiding; 
e. voor de overhandiging van afschriften van een exploit 

f 0,25 voor het eenige of het eerste, f 0,50 voor elk volgend 
afschrift; 

d. voor nazoeking, informatie en correspondentie, indien 
een en ander, of een van deze, moet plaats hebben met het 
oog op de redactie of het doen van het exploit of van meerdere 
exploiten f 0,50; 

e. voor bespreking der zaak met den lastgever. indien daze 
bespreking voor de redactie of het doen van het exploit, of 
van meerdere exploiten, noodig of door den lastgever verlangd 
is, f 0,50; 

f. voor schrijfloon van het exploit en het afschrift of de 
afschriften gezamenlijk, f 0,25 voor elke driehonderd lettergrepen 
of deel daarvan; 

g. voor het schrijven of collationeeren van afschriften van 
alle stukken welke bij de exploiten worden afgegeven, voor-
.zoover zij door den deurwaarder voor afschrift worden getee-
kend, f 0,25 voor elke driehonderd lettergrepen of deel daarvan. 

Wanneer een exploit gesteld aan den deurwaarder is over-
handigd, is het bedrag onder b genoemd niet verschuldigd. 

Blijkt het den deurwaarder, overgaande tot de beteekening 
van een exploit als in den voorgaanden zin bedoeld, dat het 
niet of niet ter opgegeven plaatse kan of moet worden uit-
gebragt, zoo brengt hij boven zijne uitschotten, afstandsgelden 
en het schyfloon, f 1,— in rekening. 

De kosten in den voorgaanden zin van dit artikel, en die 
onder d en e van dit artikel genoemd, blijven voor rekening 
van hem die de opdragt gaf en kunnen in een gading niet 
ten laste van de tegenpartij worden gebragt. 

In artikel 54 wordt voor „f0,30" gelezen: f0,75. 

In artikel 55 onder letter «. wordt in den laatsten zin voor 
„f0,25" gelezen: f l , - . 

Artikel 55 letter b wordt gelezen als volgt: 
b. Voor alle voorbereidende maatregelen om te kunnen 

overgaan tot de ontruiming van woningen, gebouwen en der-
gelijke, de inbeslagneming of den verkoop van onroerende 
goederen, roerende goederen of schepen, f 3 , — ; 

voor de ontruiming, de inbeslagneming, het nazien of den 
verkoop, daaronder begrepen het opmaken van het proces-verbaal 
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en het vervaardigen der noodige afschriften, f 3,— benevens een 
bedrag van f 1,50 per uur, of deel daarvan, voor de verrich-
tingen ter plaatse; 

voor ieder der gevorderde getuigen, f 1,50, en, indien hunne 
tegenwoordigheid ter plaatse langer dan een uur vereischt is, 
f 1,— voor elk uur of deel daarvan, boven het eerste uur. 

Artikel 55 letter c wordt gelezen als volgt: 
u. Voor alle noodige maatregelen gezamenlijk, na inbeslag-

neming of verkoop, als: de bemoeiingen ten aanzien van be-
waardere, de inbewaringstelling van in beslag genomen waarden 
of gelden, de verantwoording of inbewaringstelling van koop-
penningen, en dergelijke bemoeiingen, f3 ,—. 

Artikel 55 letter f wordt gelezen als volgt: 
f. Voor alle andere processen-verbaal in het algemeen, in 

de gevallen waarin de deurwaarder verpligt of aangezocht is, 
het verrigte of bevondene door zoodanige akte te constaieeren, 
een redactieloon van f 1,25, gelijke belooningen als in artikel 53 
sub d. e en f ten aanzien van het opmaken van exploiten zyn 
genoemd, benevens een bedrag van f 1,60 voor elk uur, of deel 
daarvan, noodig geweest voor de verrigting of het onderzoek 
ter plaatse. 

Voor ieder der getuigen, indien deze daarbij vereischte 
mogten zijn, f 1,— voor elk uur, of deel daarvan, dat hunne 
tegenwoordigheid ter plaatse noodig is. 

Het in artikel 55 onder g en h bepaalde vervalt. 

Tusschen artikel 55 en artikel 56 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: 

Artikel 55-4. 
Door de partij of den belanghebbende die de opdragt gaf, 

worden aan de deurwaarder vergoed alle kosten in billijkheid 
als uitschotten door hem gemaakt: als, zegel- en registratie-
regten, grimcregten, briefport en telegramkosten, tramgelden 
in de woonplaats, advertentiekosten, kosten van transport van 
goederen, belooningen van werklieden, lokaalhuur, leges, be-
lastingen en alle dergelijke, voor zoover mogelijk op vertoon 
van kwitantie wegens het betaalde, en desnoods ter taxatie 
van den president der regtbank van het arrondissement waarin 
de werkzaamheid is verrigt. 

In artikel 56 wordt voor „f 1,—" gelezen: f2,—. 
In hetzelfde artikel 56 wordt voor „mijlen" gelezen: kilo-

meters. 

In artikel 57 wordt voor „den cipier" gelezen : den directeur 
van het huis van bewaring. 

In hetzelfde artikel 57 wordt voor „f 0,15" gelezen: f 0,25. 

In artikel 58 vervalt het woord „eerste". 

Het eerste lid van artikel 59 wordt gelezen als volgt: 
De deurwaarder, ter rolle dienst doende, berekent voor de 

oproeping van iedere zaak: 
bij de kantongeregten, f 0,20, 
wordende deze kosten niet in rekening gebragt, indien de 

vordering enkel inhoudt de veroordeeling tot betaling van eene 
geldsom van niet meer dan f 25 ,—; 

bij de arrondissements-regtbanken, f 0,30; 
bij de geregtshovcn, f 0,50; 
bij den hoogen raad, f 0,80; 
bij den verkoop van onroerende goederen of schepen f 1,—, 

voor ieder perceel of schip dat in veiling wordt gebragt; 
voor bemoeiingen bij getuigenverhooren, voor elk verhoor, 

ongeacht het aantal getuigen, f 1,60. 

Achter artikel 59 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 
Artikel 59.4. 

Voor elke verrigting, krachtens verlof van den regter op 
Zondag den Nieuwjaarsdag, den Christelijken tweeden Paasch-
of Pinksterdag, den eersten of tweeden Kerstdag of den 
Hemelvaartsdag, wordt het den deurwaarder verschuldigde 
met de helft verhoogd. 

Artikel II. 
De zesde titel van het tarief van justitiekosten en salarissen 

in burgerlijke zaken, vastgesteld bij de wet van 28 Augustus 
1843 {Staatsblad n". 40), gewyzigd bij de wet van 29 April 
1901 (Staatsblad n°. 93) en by die van 5 Juli 1910 (Staatsblad 
n°. 182), zooals die titel in een doorloopende reeks van artikelen 
in dat tarief is vervat, ingevolge het bepaalde bij artikel 2 
der wet 28 Augustus 1843 (Staatsblad n°. 41), ondergaat de 
navolgende wijzigingen: 

In het eerste lid van artikel 60 wordt voor „f 1,—" gelezen: 
f 5 , - . 

In het tweede lid van artikel 60 wordt voor „f 0,40" gelezen : 
f 2 , - . 

In artikel 61 wordt voor „f 2,—" gelezen: f6 ,—. 

Artikel 64 wordt gelezen als volgt: 
Aan houders of bewaarders van stukken, die opgeroepen 

worden om stukken, onder hunne berusting of bewaring zijnde, 
voor den regter over te brengen, wordt naarmate van hun 
tijdverlies, voor iedere vacatie toegelegd een bedrag van minstens 
f 3 , — en hoogstens f 8 , — ter - beoordeeling van den regter. 

In artikel 65 onder letter b wordt voor „f 7,50" gelezen: 
ƒ 9,—; en wordt voor „ f4 ,—" gelezen: f6 ,—. 

Slotbepaling. 
Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te 

bepalen dag. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

(382. 3.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Het tarief der belooningen voor de bemoeiingen der dcur-
waarders, dienstdoende in burgerlijke zaken is, sedert de inwer-
kingtreding op 1 September 1843, niet gewijzigd. 

Het spreekt dus haast van zelf, dat de bij dat tarief vast-
gestelde belooningen thans onvoldoende moeten worden geacht. 

Van de zijde der deurwaarders is dan ook reeds enkele 
malen om wijziging van het tarief verzocht. 

Bij de enorme stijging van alle prijzen is het thans niet 
alleen wenschelijk, doch ook bepaald noodzakelijk, het tarief geheel 
te herzien; het regelt toch niet alleen wat den deurwaarder 
voor zijne bemoeiingen als belooning toekomt, maar ook, wat 
de deurwaarder in rekening mag brengen voor de aanwezigheid 
van gevorderde getuigen en voor tijdverzuim bij verrichtingen 


