Tarieven
2021

Voor een
schuldenvrije
maatschappij

incasso
gerechtsdeurwaarders
juridisch advies

1. Ambtelijke tarieven
1.1

algemeen

	Onder ambtelijke werkzaamheden verstaan wij 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 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 wij
in rekening brengen aan onze opdrachtgevers van ambtelijk werk zoeken wij aansluiting bij het hierboven genoemde
besluit (Btag). Deze tarieven zijn gelijk aan de aan de schuldenaar in rekening te brengen bedragen. De door de KBvG in
het kader van de Wet doorbelasting kosten toezicht en tuchtrecht aan J&J in rekening gebrachte kosten worden á
€ 2,15 per exploot doorbelast. In aanvulling op het zogenaamde “schuldenaarstarief”, berekent Janssen & Janssen c.s.
aan zijn 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

uitvoering op niet gebruikelijke uren en dagen
de zogenaamde spoedbehandeling
onvoldoende aanlevering
arbeidsintensieve en langdurige beslagen
het beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit voor afroepbare inzet
het exploiteren buiten het gebied waar de ministerieplicht geldt
voorbereiding of voorkomen ambtshandeling als ontruiming

ad 1.
	De niet gebruikelijke uren liggen tussen 20.00 uur en 07.00 uur. De niet gebruikelijke dagen zijn de zaterdag en de
zondag, alsmede alle feestdagen en dagen die daaraan zijn gelijkgesteld. Het tarief is 1,5 maal Btag.
ad 2.
	Janssen & Janssen c.s. merken een opdracht als spoedopdracht aan als deze niet via de gebruikelijke en meest
doelmatige logistieke (kantoor)afhandeling kan worden behandeld, 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. Janssen & Janssen c.s. zal onmiddellijk na ontvangst van een dergelijke opdracht, de opdrachtgever
daarvan in kennis stellen. Het tarief is 1,5 maal Btag.
ad 3.
	Kan een gegeven opdracht zonder nadere informatie niet zondermeer 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 uurtarief is € 170,00.
ad 4.
	Ambtelijke werkzaamheden en de daaraan verbonden werkzaamheden die langer dan 3 uur per afgeronde
ambtshandeling duren, worden belast tegen een uurtarief van € 170,00.
ad 5.
	Voor het beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit wordt de helft van het gebruikelijke tarief ad € 170,00
berekend, op voorwaarde dat de betrokken ambtenaar zich op kantoor of elders met andere zaken kan bezig houden.
Doet deze omstandigheid zich niet voor dan is het uurtarief € 170,00.
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ad 6.
	Voor het uitbrengen van exploten buiten het gebied waarvoor de ministerieplicht geldt berekenen wij na overleg
naast het betreffende Btag-tarief een uurtarief van € 170,00 en een bijtelling a € 0,50 per kilometer wordt
gehanteerd, voor zover een dergelijke ambtshandeling niet in een reguliere route kan worden verreden. Nadrukkelijk
reserveren wij ons recht om een dergelijke opdracht te weigeren.
ad 7.
	Enige ambtshandelingen, zoals een ontruimingsprocedure of lijfsdwang zijn bijzondere arbeidsintensieve processen.
Van J&J mag dan ook worden verwacht dat hier bijzonder pro-actief mee wordt omgegaan. Tegelijkertijd kent het
BTaG hiervoor geen (extra) vergoeding. Daarom is J&J gerechtigd om in afwijking van de BTAG tarieven de volgende
kosten in rekening te brengen:
•b
 ij de verhuurder: een vaste vergoeding van € 80,00 per ontruiming voor het regelen en communiceren met onder
meer de politie, gemeente (en of andere instanties) en proberen op alle mogelijke manieren in contact te komen met
de huurder om proberen de ontruiming te voorkomen dan wel een afstandsverklaring te laten ondertekenen en/of
sleutels ingeleverd te krijgen.
•b
 ij de opdrachtgever tot lijfsdwang of overige voorbereiding vergende ambtshandelingen: een vergoeding van
€ 170,00 per uur.
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1.2

de meest voorkomende tarieven
De kosten van de meest voorkomende exploten in 2021 zijn als volgt:

Ambtshandeling
2021 excl. btw
		

2021 incl.
21% btw

Verhoging elk
kwartier

Dagvaarding
85,81
103,83		
Betekening titel
82,58
99,92		
Overbet diverse beslagen
72,65
87,90		
Beslag roerende zaken
112,86
136,56
1½ uur
Beslag op safeloket
151,56
183,39
1½ uur
Gerecht. Inbewaargeving
232,60
281,45
3 uur
Aanplakking
84,91
102,74		
Executoriale verkoop
297,14
359,54
3 uur
Beslag op rechten
223,37
270,28
1½ uur
Beslag aandelen op naam
245,18
296,67
1½ uur
Beslag op periodieke bet.
128,02
154,90		
Beslag op niet-period.bet.
179,86
217,63		
Beslag onder schuldeiser
149,75
181,20		
Executie tot afgifte roer. zaken
260,53
315,24
3 uur
Beslag afgifte roer. zaken
112,03
135,56
1½ uur
Beslag onroerende zaken
155,09
187,66		
Aanz. Overname exec o.z.
79,80
96,56		
Ontruiming onr. Zaken
221,99
268,61
3 uur
Beslag op schepen
341,82
413,61
3 uur
Beslag op luchtvaarttuigen
341,82
413,61
3 uur
Gijzeling
258,03
312,22
3 uur
Faillissementsoproeping
67,88
82,13		
akte procureur tot proc				
Diverse aanzeggingen
67,88
82,13		
Beslag verhaal alimentatie
109,33
132,29		
Verkl oph beslag o/z
55,33
66,95		
Volgend adres
26,42
31,97		
Poging beslag roer zaken
53,18
64,35		
Poging tot gijzeling
104,00
125,84		
Tijdsintensieve ambtshandeling
bijstand getuigen
21,33
25,81		
Afwikkeling enkelvoudig
derdenbeslag per maand
10,94
13,23		
Afwikkeling twee samenlopende
derdenbeslagen per maand
17,39
21,04
Per volgend beslag per maand
6,46
7,82

Verhoging
excl. btw

20,94
20,94
20,94
20,94
20,94
20,94

20,94
20,94

20,94
20,94
20,94
20,94

12,42

	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 Janssen & Janssen c.s. gerechtigd de reeds uitgevoerde werkzaamheden te
declareren tegen een uurtarief van € 170,- exclusief verschotten. Er kunnen omstandigheden zijn dat een gedeelte
van deze kosten alsnog als toeslag aan het schuldenaarstarief mag worden toegevoegd.

Conservatoire maatregelen:

	Indien de ambtshandeling langer duurt dan 60 minuten, dan berekent Janssen & Janssen c.s. aanvullend op het
schuldenaarstarief voor ieder kwartier of gedeelte van een kwartier een toeslag van € 42,50. Betreft het een
beslaglegging (tot afgifte) op roerende zaken, dan wordt aanvullend bij enig resultaat (ontvangst van geld dan wel
andere zaken door de beslaglegger) het afwikkelingstarief berekend.
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1.3

tarief toezicht veiling

	Voor het ambtelijk toezicht houden op veilingen is ten behoeve van de bevoegde ambtenaar van Janssen & Janssen
c.s. een basisvergoeding verschuldigd van € 275,00 inclusief het eerste uur van toezicht. Vervolgens is een
uurtarief van € 170,00 verschuldigd. Voor het aantal te berekenen uren is de reistijd mede bepalend.

1.4

voorschot

	
Janssen & Janssen c.s. is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door Janssen & Janssen c.s. te bepalen
bedrag stort als voorschot ter dekking van de gemaakte en te maken kosten en/of verschotten. Bij gebreke van het
betalen van het verlangde voorschot is Janssen & Janssen gerechtigd de opdracht op te schorten, dan wel de zaak
af te doen onder opgave van zijn kosten.
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2. Niet ambtelijke tarieven
2.1

een korte omschrijving
Janssen & Janssen c.s. verstaat onder de niet-ambtelijke rechtspraktijk:
a)	de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van
procedures, enz.
b)	het aanbrengen van dagvaardingen, het indienen van rekesten, het behandelen van deze zaken en het compareren
ter terechtzitting, alsmede alle andere daarmede verband houdende werkzaamheden, en de afwikkelingen van de
executoriale titels.

2.2

de tarieven

	
In alle zaken waarin Janssen & Janssen c.s. een dossier aanlegt en de gegevens van een zaak in hun administratie
verwerken is een basisvergoeding verschuldigd, afhankelijk van het belang van de zaak, te berekenen volgens
onderstaande staffel:

Belang van de zaak			 Basisvergoeding
<
>
>
>
>
>
>
>
>

€ 250,00			
€ 250,00
-<
€ 500,00
€ 500,00
-<
€ 1.000,00
€ 1.000,00
-<
€ 2.500,00
€ 2.500,00
-<
€ 5.000,00
€ 5.000,00
-<
€ 10.000,00
€ 10.000,00
-<
€ 25.000,00
€ 25.000,00
-<
€ 50.000,00
€ 50.000,00			

€ 40,00
€ 55,00
€ 80,00
€ 110,00
€ 140,00
€ 170,00
€ 225,00
€ 275,00
€ 550,00

	De basisvergoeding komt te vervallen indien aan de opdrachtgever terzake van incassowerkzaamheden, zijnde
werkzaamheden die beogen betaling te verkrijgen van de gepretendeerde vordering, óf provisie óf afwikkelingskosten
in rekening kunnen worden gebracht, mits deze provisie of afwikkelingskosten de basisvergoeding te boven gaan.
	De provisie bedraagt 15% van het geïncasseerde bedrag, waarbij de grondslag voor de berekening van het
geïncasseerde bedrag is het totaal van de door de debiteur betaalde hoofdsom en rente, met een minimum van
€ 42,50. Provisie is verschuldigd door alle opdrachtgevers met uitzondering van professionele tussenpersonen die
namens hun cliënt acteren;
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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, welke niet vallen binnen het kader van de normale
incassowerkzaamheden
	Dit alles onder aftrek van de bij vonnis toegewezen kosten en de door debiteur verschuldigde schuldenaarstarieven,
indien deze daadwerkelijk door de debiteur zijn voldaan.

ad 1.
Enkele voorbeelden zijn:
informatie BRP
informatie Digitaal Beslagregister
informatie KvK
informatie DBR
eVOI
informatie UWV polis
informatie kadaster
informatie verhaal particulier
informatie verhaal bedrijf
informatie Rijksdienst Wegverkeer
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,80 per persoon
1,83 per bevraging
4,86 per inschrijving
1,83
2,63
1,97
25,95 per perceel
45,00 per persoon
70,00 per bedrijf
2,01 per kenteken
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ad 2.
De kosten van een procedure worden in de regel bepaald door:
De dagvaarding (zie explootkosten), het griffierecht en het gemachtigdensalaris volgens onderstaande tabel:

Belang van de zaak		

Salaris

Punten maximaal

€ 250
€ 250 - € 500
€ 500 - € 1.250
€ 1.250 - € 2.500
€ 2.500 - € 3.750
€ 3.750 - € 5.000
€ 5.000 - € 10.000
€ 10.000 - € 20.000
€ 20.000 - € 40.000
€ 40.000 - € 100.000
€ 100.000 - € 200.000
€ 200.000 - € 400.000
€ 400.000 - € 1.000.000
meer

€ 37
€ 75
€ 124
€ 187
€ 218
€ 249
€ 311
€ 373
€ 498
€ 748
€ 872
€ 997
€ 1.245
€ 1.494

3
4
5
5
5
6
6
7
10
10
geen
geen
geen
geen

	Onder het salaris wordt verstaan het gebruikelijk salaris aan de hand van het liquidatietarief van de rechtbanken,
hoven en hoge raad, gebaseerd op een integrale toewijzing van de vordering.

ad 3.
	De nakosten van een procedure worden in de regel bepaald op een half punt van het geliquideerde salaris, danwel door
het liquidatietarief van de rechtbanken, hoven en hoge raad

ad 5 en 6.
op basis van € 42,50 per kwartier of gedeelte van een kwartier.

ad 7.
Juridische dienstverlening tijdens, voorafgaand of buiten de gerechtelijke procedure:
	Het basisuurtarief bedraagt € 140,00 exclusief kantoorkosten (6%). Er kan een afwijkend uurtarief worden
overeengekomen, afhankelijk van het betrokken financiële belang van de zaak, de hoedanigheid van de
opdrachtgever (zakelijk/particulier) en/of de mate waarin gebruik moet worden gemaakt van gespecialiseerde kennis.
Voorts wordt het uurtarief verhoogd/verlaagd aan de hand van de volgende vermeningvuldigings factoren op grond
van ervaring van de behandelend jurist:
< 3 jaar factor 0,8
3-5 jaar factor 1,0
5-8 jaar factor 1,2
> 8 jaar factor 1,4
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Terzake reiskosten wordt in rekening gebracht een bedrag à € 0,50 per kilometer.

	Voor de werkzaamheden, als het aanbrengen van dagvaardingen, rolwaarneming etc.,
zijn de volgende tarieven van toepassing:
• I n verstekzaken of bij afdoening voor de eerst dienende dag, de helft van het gebruikelijk salaris gemachtigde
(al dan niet geliquideerd) met een maximum van € 180,-.
• I n zaken op tegenspraak een/derde van het gebruikelijk salaris gemachtigde met een maximum van € 360,00
eventueel vermeerderd met de tijd die gemoeid is met het bijwonen van een comparitie, enquête of descente
naar een tarief van € 140,00 per uur. Ingeval de proceskosten worden gecompenseerd of de vordering wordt
afgewezen wordt aan de opdrachtgever het gebruikelijke salarisaandeel in rekening gebracht als ware de
vordering toegewezen.
	Het vermenigvuldigen van toegezonden fax- en e-mailberichten met betrekking tot ambtshandelingen en rolbeleid
geschiedt voor rekening van de opdrachtgever op basis van € 1,- per pagina (A4).
	Indien Janssen & Janssen c.s. tevens of uitsluitend met de afwikkeling (van de hieruit voortvloeiende) executoriale
titel(s) belast is, zijn bovendien verschuldigd de afwikkelingskosten als hierna vermeld, tenzij de opdrachtgever
reeds de incassoprovisie verschuldigd is.
	Onder afwikkelingskosten worden verstaan : de kosten die Janssen & Janssen c.s. berekent voor haar
werkzaamheden ter afwikkeling van zaken, waaronder verstaan de dossierbehandeling en ontvangst van gelden,
nadat een dagvaarding is uitgebracht, een verzoekschrift is ingediend dan wel een executoriale titel aan hem ter
afdoening ter hand is gesteld. Afwikkelingskosten zijn verschuldigd over de ontvangen gelden, los van het feit aan
wie de betaling heeft plaatsgevonden en wel
•v
 oor tussenpersonen als advocaten, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders: 5% over het geïncasseerde
bedrag na aftrek van de ambtelijke kosten en verschotten met een maximum van € 825,00.
•v
 oor adviseurs (dat zijn een naar het oordeel van J&J rechtskundig adviseur en bedrijven en instellingen met
een eigen juridische afdeling: 10% over het geïncasseerde bedrag met een maximum van € 1590,00
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3. Overige tarieven
3.1

processen-verbaal van constatering

	
Janssen en Janssen c.s. berekent voor het opmaken van een proces-verbaal van constatering of een
taxatierapport een bedrag van € 170,- per uur.

	Op verzoek is het mogelijk het proces-verbaal of het taxatierapport aan te vullen met foto’s, een video-opname
dan wel een andere vorm van fotografisch werk. De kosten hiervan worden als verschotten aanvullend berekend.
Overleg is noodzakelijk.

3.2

enkele bijzondere diensten met tarief

	
- Veilingen

 oor het verzorgen van veilingen berekent Janssen & Janssen c.s., afhankelijk van de omvang en verwachte
V
opbrengst een tarief van 15% exclusief omzetbelasting.
	De verschotten, zoals zaalhuur, kosten van drukwerk en advertentie en de kosten van het ambtelijk toezicht,
komen steeds voor rekening van de opdrachtgever.
	
	- Gerechtelijke bewaring
Slechts in enkele gevallen zal Janssen & Janssen c.s. zelf kunnen optreden als gerechtelijk bewaarder,
bijvoorbeeld van zaken die in een safeloket bij een bankinstelling bewaard kunnen blijven. In de praktijk komt
het vaker voor dat het een voertuig betreft met stalling. Janssen & Janssen c.s. kan bemiddelen bij relaties
die capaciteit hebben voor het bergen en stallen van voertuigen en grote partijen beslagen goederen. Voor
bemoeiingen rekent Janssen & Janssen een uurtarief van € 170,-.

3.3

enkele slotopmerkingen
 et een betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de opdrachtgever gedane
M
prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

	Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan 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 Janssen & Janssen c.s. 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 afspraken zijn gemaakt.
	Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is Janssen & Janssen c.s. gerechtigd de haar
toekomende kosten bij (tussentijdse) afrekening van het dossier bij voorbaat te verrekenen met de aan de
opdrachtgever toekomende gelden.
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4. Omzetbelasting
4.1

omzetbelasting / b.t.w.

	
Alle in deze tarieven genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
De omzetbelasting en het zogeheten “schuldenaarstarief”:
	De kosten van het ambtelijk werk, zoals exploten, beslagen en ontruimingen e.d., 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 gerechtsdeurwaarder dient aan de voet van zijn exploot te verklaren dat de kosten in
verband daarmee zijn verhoogd.

4.2

prijswijzigingen

	Jaarlijks worden de prijzen aangepast, laatstelijk op 4 januari 2021.

Voor de aanpassing zal voor de ambtelijke tarieven dezelfde indexformule worden gebruikt als omschreven
in artikel 14 Btag. Niet ambtelijke tarieven volgen de (CBS) prijsindexatie lonen.

Eindhoven, 4 januari 2021
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