BESTUURSREGEL TER REGULERIN
NG VAN DE V
VOORFINAN
NCIERING VA
AN OUT OF PPOCKET‐KOST
TEN
DOOR LEEDEN VAN DE
D KBvG
Het besttuur van de KBvG,
K
gebruiikmakend vaan haar bevoegdheid ex artikel
a
80, vijjfde lid van de
d
Gerechtssdeurwaardeerswet en arrtikel 11, tweeede lid van de Administratieverordeening en ter nadere
n
uitwerking van artikeel 3, 5 en 7 van
v de Admi nistratievero
ordening;
Heeft op
p 21 oktober 2013 de volgende bestuuursregel vasstgesteld.
n de voorfinaanciering van out of pocket‐kosten
Bestuurssregel ter regulering van
ut‐of‐pocketkkosten voorffinanciert die
e het resulta at zijn van
Indien eeen lid van dee KBvG de ou
werkzaamheden voo
or een eiser, al dan niet vvia een tusse
enpersoon die namens eiiser optreedtt als
opdrachtgever, dan dient ten behoeve van ddeze voorfinaanciering te allen
a
tijde voolledige finan
nciële
dekking aanwezig te zijn. De fina
anciële dekki ng die nodigg is wordt berekend op eiiserniveau en mag
niet worrden gefinancierd door de gerechtsdeeurwaarder, maar dient te worden a fgedekt doo
or voor
die eiserr ontvangen en nog niet afgedragen
a
dderdengelde
en of een kosstenvoorschoot van de eisser of
diens gemachtigde.
Deze besstuursregel is op 22 okto
ober 2013 beekend gemaaakt aan de leden van de KKBvG en tree
edt in
werking op 1 december 2013.
Toelichting
De KBvG
G commissie Voorfinancie
ering heeft ggeadviseerd over
o
toetsba
are normen vvan voorfinanciering,
zodat heet Bureau Fin
nancieel toezzicht (BFt) dee manier(en)) van voorfinancieren dooor de leden van
v de
KBvG op
p een uniform
me manier ka
an toetsen. D
Daarbij is een
n onderscheid gemaakt iin de
voorfinanciering van
n out of pocket‐kosten enn de voorfinaanciering van
n eigen verdiiensten.
Het advies luidde alss volgt:



Er dient altijd dekking te staan tegennover out of pocket‐koste
p
en op eiserniiveau.
De eigen verrdiensten mo
ogen wordenn voorgefinancierd zolang het kantooor voldoet aa
an de
((nog vast te stellen) liquiiditeitsratio een solvabilite
eitsratio.

Op 20 ju
uni 2013 heefft de ledenra
aad het rappport en advie
es van de com
mmissie Voo rfinancieringg
aangeno
omen. De led
denraad besloot daarbij ddat de norme
en vanaf 1 oktober 20133 geldend en
handhaaafbaar zoudeen zijn. Die datum bleek nniet haalbaar, aangezien de liquiditeiits‐ en
solvabilitteitsratio’s nog
n niet vastgesteld kondden worden.
1
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Bestuur en ledenraad besloten daarom tijdens de ledenraadsvergadering op 19 september 2013 dat
de inwerkingtreding van de normen in twee fasen plaats vindt. Eerst treedt de bestuursregel in
werking ten aanzien van de dekking van out of pocket‐kosten op eiserniveau. Zodra de liquiditeits‐ en
solvabiliteitsratio’s zijn vastgesteld treedt de bestuursregel ten aanzien daarvan in werking.
Er is sprake van voorfinanciering indien de kosten van en/of gepaard gaande met de
werkzaamheden van het lid van de KBvG, groter zijn dan de optelsom van de ontvangen gelden, de
ontvangen voorschotten en de tussentijdse afdrachten, berekend op eiserniveau. Bij de berekening
dienen de tariefafspraken met de opdrachtgever, met name voor wat betreft de
toerekening(svolgorde) van de ontvangsten, gerespecteerd te worden. Als voorbeeld: de afspraak
behelst dat de ontvangsten eerst op de hoofdsom worden afgeboekt. In dat geval is, ondanks dat er
ontvangsten zijn, geen sprake van dekking van gemaakte out of pocketkosten en dus is er sprake van
niet toegestane voorfinanciering van out of pocketkosten.
Wanneer het lid van de KBvG zijn werkzaamheden verricht in opdracht van een voor eiser
optredende tussenpersoon, dan wordt de hoogte van het bedrag aan voorfinanciering bepaald door
de som van het bedrag aan voorfinanciering en de ontvangen derdengelden, berekend op
eiserniveau1 (zie ook LJN: BJ1695, Notariskamer Gerechtshof Amsterdam , 200.003.264/01 GDW).
Out of pocket‐kosten zijn kosten zoals de kosten van verhuizers, van slotenmakers, van informatie,
de griffierechten of aan collega‐gerechtsdeurwaarders betaalde exploten in het kader van
afwikkelnota’s of losse exploten door hen betekend.2

1

Commissie Voorfinanciering, Advies van de Commissie Voorfinanciering aan de Ledenraad van de KBvG d.d. 9
september 2010, september 2010, p. 1. Aangenomen door de ledenraad op 9 september 2010. Opnieuw
bevestigd in het Rapport en advies van de Commissie Voorfinanciering d.d. 11 april 2013.
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KBvG, Rapport Verantwoord ondernemen, 5 september 2006

2
20131121‐Bestuursregel Regulering voorfinanciering Out of pocket kosten

