TARIEVENLIJST 2017
DE LAAT GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOBUREAU
Versie per 1 juli 2017
De navolgende tarieven zijn van toepassing op alle door opdrachtgever met De Laat Gerechtsdeurwaarders
& Incassobureau gesloten overeenkomst(en), tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
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In welke gevallen worden de tarieven verhoogd met het geldende percentage van de omzetbelasting (b.t.w.)
en worden prijswijzigingen doorgevoerd.
1.AMBTELIJKE TARIEVEN
1.1 algemeen
1.2 de meest voorkomende tarieven
1.3 tarief toezicht veiling
1.4 voorschot
1.1. algemeen
Onder ambtelijke werkzaamheden wordt verstaan, de werkzaamheden zoals omschreven in artikel 2 van de
Gerechtsdeurwaarderswet van 26 januari 2001, in werking getreden op 15 juli 2001.
De tarieven voor de ambtelijke werkzaamheden zijn vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen
gerechtsdeurwaarders (het zogenaamde Btag). De vastgestelde bedragen worden jaarlijks met ingang van 1
januari door de Minister gewijzigd. De formule waarmee de nieuwe tarieven worden berekend staat
beschreven in artikel 14 van voormeld besluit.
Voor de bedragen die De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau, verder ook te noemen De Laat
Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau, in rekening brengt aan opdrachtgevers van ambtelijk werk, te
verrichten binnen het arrondissement Breda en gedeelten van de arrondissementen ’s-Hertogenbosch, Dordrecht -Arnhem, welke worden beschouwd als ambtsgebied waarbinnen redelijkerwijs ambtshandelingen
verricht kunnen worden verricht kunnen worden, wordt aansluiting gezocht bij het hierboven genoemde
besluit (Btag). Deze tarieven zijn gelijk aan de maximaal aan de schuldenaar in rekening te brengen
bedragen. (het zogenaamde "schuldenaarstarief")
In aanvulling op het "schuldenaarstarief", berekent De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau aan
haar opdrachtgever voor de na te noemen werkzaamheden en bijzondere omstandigheden in de uitvoering
van die werkzaamheden, de navolgende aanvullende tarieven, welke bedragen niet verhaalbaar zijn op de
schuldenaar.
Het betreft :
1.uitvoering op niet gebruikelijke uren en dagen
2.de spoedbehandeling
3.onvoldoende aanlevering
4.arbeidsintensieve en langdurige beslagen
5.het beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit voor afroepbare inzet
6.het exploiteren buiten de genoemde gebieden

Ad 1 uitvoering op niet gebruikelijke uren en dagen
De niet gebruikelijke uren liggen tussen 17.00 uur en 08.30 uur.
De niet gebruikelijke dagen zijn de zaterdag en de zondag, alsmede alle feestdagen en dagen die daaraan
zijn gelijkgesteld. Het alsdan aan opdrachtgever in rekening te brengen tarief is 1,5 maal Btag.
Ad 2 spoedbehandeling
Een opdracht wordt als spoedopdracht aangemerkt, als deze niet via de gebruikelijke en meest doelmatige
logistieke (kantoor)afhandeling kan worden behandeld, dat wil zeggen: een opdracht die binnen 24 uur na
ontvangst dient te worden afgehandeld en niet direct in de gebruikelijke en meest doelmatige logistieke route
kan worden opgenomen. De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau zal onmiddellijk na ontvangst van
een dergelijke opdracht, de opdrachtgever daarvan in kennis stellen. Het alsdan aan opdrachtgever in
rekening te brengen tarief is 1,5 maal Btag.
Ad 3 onvoldoende aanlevering
Kan een gegeven opdracht zonder nadere informatie niet zonder meer worden uitgevoerd, dan wordt deze
als onvoldoende aangeleverd aangemerkt. De extra, voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk te
verrichten werkzaamheden, worden tegen een uurtarief belast aan de opdrachtgever.
Het alsdan te hanteren uurtarief bedraagt € 150,00, verhoogd met de BTW.
Tevens wordt als onvoldoende aangeleverd aangemerkt, een dagvaarding of enig ander ambtelijk
stuk/exploot dat De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau niet betekeningsgereed bereikt. Onder
betekeningsgereed wordt verstaan : het origineel exploot/stuk plús het vereiste aantal partij-exemplaren.
Voor de door De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau alsdan noodzakelijk te vervaardigen kopieën,
wordt opdrachtgever € 0,20 per kopie in rekening gebracht.
Ad 4 arbeidsintensieve en langdurige beslagen
Ambtelijke werkzaamheden en de daaraan verbonden werkzaamheden die langer dan 3 uur per afgeronde
ambtshandeling duren, worden belast tegen een uurtarief van € 150,00, boven het Btag-tarief.
Ad 5 het beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit voor afroepbare inzet
Voor het beschikbaar houden van extra ambtelijke capaciteit wordt de helft van het uurtarief ad € 100,00 per
(toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder berekend, op voorwaarde dat de betrokken (toegevoegd
kandidaat-) deurwaarder zich op kantoor of elders met andere zaken kan bezig houden. Doet deze
omstandigheid zich niet voor dan is het uurtarief
€ 150,00.
Ad 6 exploteren buiten het arrondissement Breda
Voor het uitbrengen van exploten buiten het arrondissement Breda en de plaatsen welke als gebruikelijk
ambtelijk gebied van De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau. worden beschouwd in de
arrondissementen ’s-Hertogenbosch, Dordrecht en Arnhem, berekent De Laat Gerechtsdeurwaarders &
Incassobureau naast het betreffende Btag-tarief een uurtarief van € 150,00 en een bijtelling voor iedere te
rijden kilometer, overeenkomstig het bedrag dat door de fiscus terzake kilometervergoeding wordt
gehanteerd + € 0,20 per kilometer. Nadrukkelijk wordt het recht gereserveerd om zonder opgave van
redenen een dergelijke opdracht te weigeren.
1.2. de meest voorkomende tarieven
De kosten van de meest voorkomende exploten in 2017 conform Btag (excl. b.t.w.):
· dagvaarding € 80,42
· betekening titel € 77,39
· beslag roerende zaken € 105,78
· beslag onroerende zaken (exclusief kadastraal recht) € 145,35
· derdenbeslag op periodieke betalingen € 119,97
· derdenbeslag op niet periodieke betalingen € 168,56
· overbetekening beslag € 68,09
· betekening verzoekschrift echtscheiding € 63,62
· betekening verzoekschrift faillissement € 63,62
· aanzegging bij exploot € 63,62

genoemde bedragen zijn exclusief b.t.w. en een mogelijke toeslag i.v.m. aanvullend tarief en/of een eerdere
niet afgeronde ambtshandeling of ambtshandelingen.
Indien op verzoek van de opdrachtgever een opdracht tot het verrichten van een ambtelijke werkzaamheid
wordt ingetrokken of een ambtelijke werkzaamheid tijdens de uitvoering op zijn verzoek wordt gestaakt of om
een andere reden niet kan worden voltooid, is De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau gerechtigd
de reeds uitgevoerde werkzaamheden te declareren tegen een uurtarief van € 150,00 exclusief verschotten
en exclusief b.t.w. per (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder.
Conservatoire maatregelen:
Indien de ambtshandeling langer duurt dan 60 minuten, dan berekent De Laat Gerechtsdeurwaarders &
Incassobureau, aanvullend op het schuldenaarstarief voor ieder kwartier of gedeelte van een kwartier een
toeslag van € 150,00 excl. b.t.w. per aangevangen uur. Betreft het een beslaglegging op roerende zaken,
dan wordt aanvullend bij enig resultaat het afwikkelingstarief berekend.
1.3. tarief toezicht veiling
Voor het ambtelijk toezicht houden op veilingen is ten behoeve van de bevoegde (toegevoegd kandidaat-)
gerechtsdeurwaarder van De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau een basisvergoeding
verschuldigd ter grootte van € 250,00, inclusief het eerste uur van toezicht. Vervolgens is een uurtarief van
€ 200,00 verschuldigd. Een en ander exclusief te maken reis- en verblijfskosten.
1.4. voorschot
De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door
De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de
gemaakte en te maken kosten en/of verschotten.
2. NIET-AMBTELIJKE TARIEVEN
2.1 omschrijving
2.2 de tarieven
2.1. omschrijving
De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau verstaat onder de niet-ambtelijke rechtspraktijk:
a) het verrichten van incassowerkzaamheden, het geven van (juridische)adviezen, het verlenen van
rechtskundige bijstand en het voeren van procedures;
b) het aanbrengen van dagvaardingen, het indienen van verzoekschriften, het behandelen van deze zaken
en het compareren ter terechtzitting, alsmede alle andere daarmede verband houdende werkzaamheden,
alsmede het verrichten van rolwaarnemingen en de afwikkelingen van executoriale titels.
c) de werkzaamheden van betekening conform Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de raad van 13
november 2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de
lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en
de kennisgeving van stukken), de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de raad van 22 december 2000
(Verordening Brussel I)betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken en Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement
en de raad van 12 december 2012 (Verordening Brussel I herschikking) inzake de rechterlijke bevoegdheid
en regels inzake een snelle en eenvoudige erkenning en tenuitvoerlegging van in de lidstaten in burgerlijke
en handelszaken gegeven beslissingen, dan wel enige andere (EU) Verordening of verdrag, waaronder de
daarmee verband houdende kosten, o.a. aanmaken en verzenden formulieren en onderzoek adres.
2.2. de tarieven
basisvergoeding
In alle zaken waarin De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau een dossier aanleggen en de
gegevens van een zaak in hun administratie verwerken is aan hen een basisvergoeding ter grootte van
€ 50,00 verschuldigd.
De basisvergoeding komt te vervallen indien aan de opdrachtgever terzake van incassowerkzaamheden,
zijnde werkzaamheden die beogen betaling te verkrijgen van de (gepretendeerde) vordering, provisie in
rekening kan worden gebracht, mits deze provisie de basisvergoeding te boven gaat.

De provisie bedraagt 15% van het te incasseren c.q. het geïncasseerde bedrag, waarbij de grondslag voor
de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door de debiteur betaalde hoofdsom.

overige kosten
Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts:
1. extern gemaakte (informatie- )kosten
2. de kosten van een procedure
3. de nakosten
4. de kosten van betekening van de titel en executie
5. de kosten van niet afgeronde of gestaakte ambtshandelingen
6. de kosten van overige exploten
7. de kosten die verband houden met werkzaamheden, die niet vallen binnen het kader van de
normale incassowerkzaamheden,
8. de kosten die verband houden met betekening conform de hiervoor onder 2.1 genoemde “EUbetekeningsverordening”, “EEX-verordening (Brussel I)” etc.
een en ander ONDER AFTREK van de bij titel toegewezen kosten en de door debiteur verschuldigde
schuldenaarstarieven, indien deze daadwerkelijk door de debiteur zijn voldaan.
ad.1
Enkele voorbeelden zijn (excl b.t.w.):
-informatie BRP
€ 1,57 per BRP-opvraag
-informatie KvK
€ 2,14 per opvraag c.q. per inschrijving excl. kosten KvK
-informatie Kadaster excl. kosten Kadaster
€ 1,60 per opvraag per perceel
-informatie Rijksdienst Wegverkeer
€ 1,47 per opgevraagd kenteken
-informatie UWV
€ 1,61 per opvraag
-informatie e-Voi
€ 2,41 per opvraag
-bevraging beslagregister
€ 1,52 per opvraag
ad.2
De kosten van een procedure worden doorgaans bepaald door de dagvaarding het vastrecht (zie 3.2.) en
het (gemachtigde-)salaris. Onder het salaris verstaat De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau het
gebruikelijk salaris aan de hand van het liquidatietarief van de rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad.
ad. 3
De nakosten bedragen de helft van het toegewezen (gemachtigde-)salaris, met een maximum van
€ 172,00 per zaak.
ad. 4
Zie hiervoor onder ambtelijke tarieven onder 1.2 van deze tarievenlijst
ad. 5
Opdrachtgever wordt alsdan belast voor de reeds verrichtte werkzaamheden op basis van € 37,50 per
kwartier of gedeelte van een kwartier, per bij de ambtshandeling betrokken (toegevoegd kandidaat-)
gerechtsdeurwaarder.
ad. 6
Opdrachtgever wordt belast conform geldende ambtelijke tarievenlijst Btag van het Ministerie van Justitie
voor de uitgebrachte overige exploten.
ad. 7
Voor de werkzaamheden, zoals hierboven omschreven onder 2.1 sub b zijn de tarieven van toepassing
zoals hierna onder 3.4 vermeld.
ad. 8

Voor de werkzaamheden, zoals hierboven omschreven onder 2.1 sub c is, naast de kosten van betekening,
zulks exclusief de indexering als hier aangegeven onder 4.2, een tarief ad. € 107,50 verschuldigd, te
vermeerderen met de verschuldigde vastrechten en de te maken verschotten.

Afwikkelingskosten
Indien De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau tevens met de afwikkeling van executoriale titels
belast wordt, zijn aan haar afwikkelingskosten verschuldigd zoals hierna vermeld.
Onder afwikkelingskosten worden verstaan: de kosten die De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau
berekent voor haar werkzaamheden ter afwikkeling van zaken, nadat een dagvaarding is uitgebracht, een
verzoekschrift is ingediend dan wel een executoriale titel aan haar ter afdoening ter hand is gesteld.
Afwikkelingskosten zijn verschuldigd over de ontvangen gelden, los van het feit aan wie de betaling heeft
plaatsgevonden, volgens de formule 5% over het geïncasseerde bedrag na aftrek van de ambtelijke kosten
en verschotten, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 10.000,00.
3. OVERIGE TARIEVEN
3.1 beslagvrije voet
3.2 griffierecht
3.3 proces-verbaal van constatering
3.4 enkele bijzondere diensten met tarief
3.5 enkele slotopmerkingen
3.1. beslagvrije voet
Op verzoek zal opdrachtgever het meest recent overzicht van de beslagvrije voet voor uitkeringen/salarissen
ABW-normbedragen zoals vastgesteld door de rijksoverheid, ter hand worden gesteld
3.2. Griffierecht
Het griffierecht van de door de rechtbanken, kamer voor kantonzaken, m.i.v. 01-01-2017 gehanteerde
bedragen, zijn als volgt voor op geld waardeerbare zaken bij een hoofdsom:
Bij eiser als:

niet-natuurlijk persoon

natuurlijk persoon

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

€ 117,00

€

78,00

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

€ 470,00

€

223,00

Zaken met een vordering, dan wel
een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,00
in hoofdsom en niet meer dan € 25.000,00

€ 939,00

€

470,00

In een procedure in kantonzaken is overigens alleen de eisende partij vastrecht verschuldigd.
Het vastrecht bij de rechtbanken in op geld waardeerbare zaken bedraagt bij geldvorderingen is afhankelijk
van het belang van de zaak:
Bij eiser als:

niet-natuurlijk persoon

natuurlijk persoon

Zaken van onbepaalde waarde
(hieronder valt het conservatoir beslag)

€

618,00

€

287,00

Zaken met betrekking tot een vordering met een
beloop van meer dan € 25.000,00 en niet meer dan
€ 100.000,00 in hoofdsom

€ 1.924,00

€

883,00

Zaken met betrekking tot een vordering met een
beloop van meer dan € 100.000,00 in hoofdsom

€ 3.894,00

€

1.545,00

zowel de eisende als gedaagde partij zijn bij verschijning griffierecht verschuldigd.

3.3 proces-verbaal van constatering
De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau berekent voor het opmaken van een proces-verbaal van
constatering een bedrag van € 200,00 per uur. Indien het in het kader van het opmaken van een procesverbaal door De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau noodzakelijk wordt geacht het proces-verbaal
aan te vullen met foto's, een video-opname dan wel een andere vorm van fotografisch werk, worden de
kosten hiervan als verschotten aanvullend aan opdrachtgever doorberekend.
3.4. enkele bijzondere diensten met tarief
A. Gerechtelijke bewaring
Slechts in enkele incidentele gevallen zal De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau zelf kunnen
optreden als gerechtelijk bewaarder. Zij berekent hiervoor een nader tussen partijen overeen te komen tarief.
Komt het voor, dat de in bewaring te geven zaak elders bewaard dient te worden, dan kan op verzoek van
opdrachtgever, De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau bemiddelen bij relaties die capaciteit
hebben voor het bergen en stallen van bijvoorbeeld voertuigen en grote partijen beslagen goederen. Voor
bemiddeling en bemoeiingen wordt alsdan € 250,00 per uur gerekend, tenzij tussen partijen anders
overeengekomen is.
B. Juridische dienstverlening
Voor het verrichten van juridische diensten, zoals onder andere het verstrekken van juridische adviezen, het
verrichten van juridische correspondentie buiten de reguliere behandeling van incasso-dossiers, het
redigeren en deponeren van algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, berekent De Laat
Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau aan opdrachtgever € 125,00 per uur, exclusief eventueel
noodzakelijk te maken informatie-, research-, reis- en verblijfkosten, depot- en registratiekosten.
C. Rolwaarneming & waarneming comparities van partijen en enquetes
Rolwaarneming
Opdrachtgever wordt de basisvergoeding € 50,00 bureau- en dossierkosten in rekening gebracht.
Voorts berekent De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau haar opdrachtgever € 7,50 per verrichtte
rolwaarneming door.
Indien de procedure waarin de rolwaarneming wordt verricht resulteert in een verstekvonnis, berekent De
Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau opdrachtgever de helft van het bij vonnis toegekende
salarisgemachtigde. Resulteert de procedure uiteindelijk in een vonnis op tegenspraak, dan berekent De
Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau een derde van het bij vonnis toegekende salarisgemachtigde.
Wanneer deze laatste twee gevallen van toepassing zijn, vervalt de bijdrage per rolwaarneming
Waarneming comparities en enquêtes
Opdrachtgever wordt de basisvergoeding € 50,00 bureau- en dossierkosten in rekening gebracht, alsmede
€ 150,00 per uur (op basis “uit en thuis” alsmede eventueel, te maken reiskosten de vergoeding wordt
genomen wat de fiscus hanteert + € 0,20 per kilometer danwel de daadwerkelijke kosten van openbaar
vervoer en taxi, indien hiervan gebruik wordt gemaakt.
Kosten van verwerken en vermenigvuldigen e-mailberichten
Het vermenigvuldigen van per e-mail bericht aangeleverde stukken, berichten en/of conclusies met
betrekking tot rolwaarneming geschiedt voor rekening van de opdrachtgever op basis van € 0,20 per te
vervaardigen kopie (A4).

·
·

3.5. enkele slotopmerkingen
Met een betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de opdrachtgever gedane
prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.
Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan: de na incasso-opdracht rechtstreeks aan de
opdrachtgever betaalde bedragen.

·

Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het
nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de schuldenaar door De Laat Gerechtsdeurwaarders &
Incassobureau tenminste éénmaal schriftelijk aangemaand of bij exploot tot betaling gesommeerd is. Indien
binnen de daarin gestelde termijn geen betaling volgt of een afbetalingsregeling tot stand gekomen is,
worden rechtsmaatregelen genomen, tenzij ter zake met de opdrachtgever andere en/of nadere afspraken
zijn gemaakt.

4. OMZETBELASTING EN PRIJSWIJZIGINGEN
4.1 b.t.w.
4.2 prijswijzigingen
4.1. omzetbelasting / b.t.w.
Alle in deze tarievenlijst genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
De kosten van het ambtelijk werk, zoals exploten, beslagen en ontruimingen en dergelijke, worden verhoogd
met het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de Omzetbelasting 1968, indien de
opdrachtgever de hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan
verrekenen en zulks nadrukkelijk verklaart.
De factuur van De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau voor ambtelijk werk voor een b.t.w.-plichtige
schuldeiser, die omzetbelasting mag verrekenen, zal dus hoger zijn dan de kosten die aan de schuldenaar in
rekening mogen worden gebracht of ter liquidatie aan de rechter worden voorgelegd.
4.2. prijswijzigingen
Jaarlijks worden de prijzen van ambtelijke werkzaamheden aangepast per 1 januari. Voor de aanpassing zal
dezelfde indexformule worden gebruikt als omschreven in artikel 14 Btag. Deze formule wordt ook gebruikt
door de Minister van Justitie bij het vaststellen van de ambtelijke tarieven.
De prijzen van de niet-ambtelijke werkzaamheden zullen worden aangepast zoals in artikel 4.2 en 4.3 van de
algemene voorwaarden verwoord.

