Tarieven 2020
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden zullen de kosten, voor zover mogelijk, op uw
schuldenaar worden verhaald.
Deze kosten zijn te onderscheiden in:
1. Incassokosten
De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag,
waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Over de
eerste € 2500,- van de vordering mag de vergoeding voor de incassokosten maximaal 15% van
de hoofdsom bedragen. Over de volgende € 2500,- van de vordering bedraagt de vergoeding
maximaal 10%. Vervolgens geldt dat de vergoeding voor de incassokosten ten hoogste 5% over
de volgende € 5000,- van de vordering bedraagt. Over de volgende € 190.000,- van de vordering
mag maximaal 1% als vergoeding voor incassokosten worden berekend. Daarbij geldt ook een
minimumbedrag voor de vergoeding van incassokosten van € 40,-.
2. Ambtshandelingen
Voor de door de gerechtsdeurwaarder te verrichten ambtshandelingen bestaan vaste tarieven.
Deze tarieven zijn vastgelegd in het ‘Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders’
(Btag) en worden jaarlijks geïndexeerd.
Ambtshandeling 2020
Bedrag in euro’s (excl. BTW)
Dagvaarding

83.38

Betekening titel

80.24

Betekening diverse beslagen

65.96

Beslag roerende zaken

109.66

Beslag safeloket

147.27

Gerechtelijke inbewaringgeving

238.23

Aanplakking

82.50

Executoriale verkoop

288.72

Beslag op rechten

217.04

Beslag op aandelen op naam

238.23

Beslag op periodieke betalingen

124.39

Beslag op niet-periodieke betalingen

174.76

Verdeling enkelvoudig derdenbeslag

10.63

Verdeling samenlopend derdenbeslag

16.90

Beslag tot afgifte roerende zaken

108.86

Beslag onroerende zaken

150.70

Aanzegging overname executie onroerende
zaken

77.54

Beslag onder schuldeiser zelf

145.51

Executie tot afgifte roerende zaken

253.15

Ontruiming roerende zaken

215.70

Beslag op schepen

332.14

Beslag op luchtvaartuigen

332.14

Gijzeling

250.72

Beslag tot verhaal van alimentatie

106.23

Verklaring opheffing beslag onroerende zaak

53.76

Bovenstaande tabel is niet volledig. Voor het volledige Btag tarief kunt u contact opnemen met
ons kantoor of u kunt naar onze website gaan: www.vermeerschuttemusen/informatie/tarieven.
3. Griffierecht
Bij een gerechtelijke procedure wordt door de rechtbank griffierecht geheven als bijdrage in de
kosten van de rechtspraak. Wij verwijzen u hiervoor naar onze website
www.vermeerschuttemusen/informatie/tarieven.
Griffierecht Kanton
Griffierecht
natuurlijke
personen

Griffierecht on- en
minvermogenden

Zaken met een vordering, dan wel een
verzoek van
€ 124,00
- onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan €
500,- in hoofdsom

€ 83,00

€ 83,00

Zaken met een vordering, dan wel een
verzoek met een beloop van meer dan
€ 499,00
€ 500,- en niet meer dan € 12.500,– in
hoofdsom

€ 236,00

€ 83.00

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met
een beloop van meer dan € 12.500,- in hoofdsom

€ 996,00

€ 499,00

€ 83,00

Aktes

€ 130,00

€ 130,00

€ 130,00

Verzetschrift Wet Mulder

€ 124,00

€ 83,00

€ 83,00

Dagvaardingszaken of
Verzoekschriften

Griffierecht
rechtspersonen

Voorbeeld kosten beslag op inboedel
Stap Beslag op inboedel (tarieven 2020)

Kosten

1

Betekening executoriale titel (vonnis, dwangbevel) aan debiteur

€ 80.24

2

Betekening beslagexploot aan debiteur en opmaken proces-verbaal van beslag.
De deurwaarder moet nauwkeurig beschrijven op welke goederen hij beslag
legt.

€ 109.66

3

Betekening proces-verbaal aan schuldenaar binnen drie dagen na
inbeslagneming (vaak wordt dit samengevoegd met het beslagexploot)

€ 70.59

4

Aanzegging dag en uur van de verkoop (samen met proces-verbaal of binnen 3
dagen na betekening daarvan)

€ 65.96

5

Aankondiging verkoop door aanslaan biljet (aanplakken op raam of deur)

€ 82,50

6

Aankondiging verkoop in dagblad*

€ 500,00

7

Openbare verkoop

€ 288,72

Totaal

€ 1197,67

* De advertentiekosten verschillen uiteraard per krant
Wanneer betrokkene niet thuis is, komen er nog kosten van een slotenmaker bij.

Voorbeeld kosten beslag op bankrekening
Stap Beslag op bankrekening (tarieven 2020)

Kosten
€ 80,24

1

Betekening executoriale titel (vonnis, dwangbevel) aan debiteur

2

Betekening beslagexploot aan de bank met daarbij een afschrift van het vonnis en
€ 174,76
een formulier waarop ingevuld moet worden wat onder het beslag valt.

3

Overbetekening beslag binnen 8 dagen (debiteur ontvangt afschrift
beslagexploot).

€ 70,59

4

De bank vult de verklaring in, waarin staat wat onder het beslag valt en stuurt
deze naar de deurwaarder.*

€ 130,00

5

De deurwaarder stuurt binnen 3 dagen na ontvangst een afschrift van het
verklaringsformulier naar de debiteur.

6

De bank draagt, na aftrek van de kosten, af aan de deurwaarder
Totaal

€ 455,59

*De bank brengt op basis van de Algemene bankvoorwaarden kosten in rekening voor het
invullen van de verklaring. De kosten verschillen per bank.

Voorbeeld kosten beslag op inkomen
Stap Beslag op loon (tarieven 2020)

Kosten

1

Betekening executoriale titel (vonnis, dwangbevel) aan debiteur

€ 80.24

2

Betekening beslagexploot aan de werkgever met daarbij een afschrift van het
vonnis en een formulier waarop ingevuld moet worden wat onder het beslag
valt.

€ 124.39

3

Overbetekening beslag binnen 8 dagen (debiteur ontvangt afschrift
beslagexploot).

€ 70.59

4

De werkgever vult de verklaring in, waarin staat wat onder het beslag valt en
stuurt deze naar de deurwaarder.

5

De deurwaarder stuurt binnen 3 dagen na ontvangst een afschrift van het
verklaringsformulier naar de debiteur.

6

De werkgever draagt maandelijks, het gedeelte van het inkomen dat meer
bedraagt dan de beslagvrije voet, af aan de deurwaarder.
Totaal

€ 275.22

Kosten per maand voor inning en verdeling door deurwaarder met oudste
beslag
Enkelvoudig beslag

€ 10.63

Twee samenlopende beslagen, en;

€ 16.90

Voor ieder daarop volgend beslag (per beslag)

€ 6.82

Bijvoorbeeld: Wanneer 4 schuldeisers beslag hebben gelegd kost dit per maand
(incl. BTW)

€ 35.65

