
Tarieven CVL 2020 
 

 

1. Tarieven algemeen: 
 

Ambtshandelingen: 
Ambtshandelingen   conform Besluit tarieven gerechtsdeurwaarders (Btag) 

Reeds voorbereide, maar op verzoek  

van opdrachtgever niet uitgevoerde 
ambtshandeling      50% Btag 

Spoed ambtshandeling   200% Btag 
Ambtshandeling buiten kantoortijd 200% Btag 

Ambtshandelingen die langer dan één  
uur duren    € 250,00 per uur 

 

Overige ambtshandelingen: 
Proces verbaal van constatering  € 350,00 voor het proces verbaal plus een uurtarief van € 250,00 

Sommatie-exploot   € 77,50 
Betekenen WIK-brief   € 77,50 

Betekenen overige brieven  € 125,00 (incl. stuitingsbrief) 

Versturen WIK-brief   € 25,00 
 

Informatiekosten: 
Info GBA/BRP    € 3,50 

Info Kamer van Koophandel (KvK) € 7,50 
Info Kadaster    € 7,50 

Info Digitaal Beslagregister (DBR)  € 5,00 

Info Insolventieregister   € 10,00 
Info UWV    € 5,00 

Info Voorlopige Toeslag (VT)  € 5,00 
Info RDW    € 5,00 

Info e-Voi    € 5,00 

 
Proceskosten: 

Opstellen dagvaarding   salarisgemachtigde + uurtarief juridische bijstand 
Rolwaarneming    uurtarief juridische bijstand 

Opstellen conclusies/aktes  salarisgemachtigde + uurtarief juridische bijstand 

Bijwonen Comparitie van Partijen (CvP) salarisgemachtigde + uurtarief juridische bijstand 
Griffierecht    conform tarieven Rechtspraak 

Betekenen dagvaarding   conform Besluit tarieven gerechtsdeurwaarders (Btag)  
Salaris gemachtigde   conform tarieven Rechtspraak  

 
Het uurtarief voor juridische bijstand wordt bij opstellen dagvaarding/conclusies/akten en bijwonen CvP 

berekend vanaf het moment dat deze werkzaamheden langer dan één uur duren.  

Bij rolwaarneming geldt het uurtarief direct. 
 

  



Overige executiekosten: 
Inschrijven beslag oz in kadaster conform tarieven Kadaster 

Doorhalen beslag oz in kadaster  conform tarieven Kadaster 

Nasalaris sector kanton   50% x één punt salaris gemachtigde (*) 
Nasalaris sector civiel   conform tarieven Rechtspraak (*) 

 
(*) ook voor zaken aangeleverd ná verkregen vonnis. 

 

Advertenties en aangetekende post: 
Advertentie digitaal ex art 54 Rv € 20,00 

Advertentie ex art 61 Rv  conform tarieven Algemeen Dagblad 
Aangetekende post ex art 55 Rv  € 25,00 plus tarief FalkPost/Post.nl 

 
Incassokosten: 

Incassokosten natuurlijk persoon conform WIK-staffel 

Incassokosten niet-natuurlijk persoon conform overeenkomst of algemene voorwaarden opdrachtgever (#) 
 

(#) indien dit niet met debiteur is overeengekomen, dan geldt de WIK-staffel. 
 

Afwikkelkosten: 

Voor zaken die CVL rechtstreeks  
vanaf vonnis/titel ontvangt  5% over de ontvangsten na aftrek van onze kosten  

Voor zaken die CVL via een  
tussenpersoon ontvangt:  5% over de ontvangsten na aftrek van onze kosten 

 
Niet ambtelijke werkzaamheden: 

Juridische bijstand junior jurist  € 135,00 per uur 

Juridische bijstand senior jurist/ 
(t.) gerechtsdeurwaarder  € 250,00 

Overige werkzaamheden  
(t.) gerechtsdeurwaarder  € 250,00 per uur 

 

Voorschotten ontruiming: 
Woning     € 4.000,00 

Bedrijfspand    € 7.500,00 
 

Overige kosten: 

Kosten tuchtrecht   € 1,50 per ambtshandeling (automatische indexering per 6 mndn) 
Fax-/ Kopieerkosten   € 0,10 per pagina  

Kosten ontvangende/verzendende  
Instantie ex EG-Vo 1393/2007  € 25,00 (excl. Btag) 

Dossierkosten    € 40,00  
Kopieer/printkosten zwart/wit  € 0,10 per pagina indien > 20 pagina’s 

Kopieer/printkosten kleur  € 0,15 per pagina indien > 20 pagina’s 

 
  



Opmerkingen 
 

a. Het Btag tarief is te vinden op: www.kbvg.nl 

b. Het Btag tarief is een schuldenaarstarief, waarvan niet ten gunste of ten nadele van de schuldenaar 
kan worden afgeweken, doch wel ten gunste of ten nadele van opdrachtgever conform deze 

tarievenlijst of andere afspraken met opdrachtgever. 
c. Tarieven voor Rechtspraak zijn te vinden op: www.rechtspraak.nl;  

d. Voor losse opdrachten worden geen dossierkosten in rekening gebracht;  

e. Voor incasso- en executieopdrachten wordt een dossier aangelegd, waarvoor dossierkosten zijn 
verschuldigd;  

f. Indien in de minnelijke fase de debiteur de hoofdsom plus de incassokosten voldoet, dan komen de 
dossierkosten te vervallen.  

g. Incassokosten worden in beginsel in rekening gebracht bij de debiteur. Wordt echter slechts (een 
deel van) de hoofdsom voldaan, dan worden de incassokosten bij de opdrachtgever in rekening 

gebracht; 

h. Dossierkosten, kosten voor juridische bijstand, info-kosten, kosten van het sommatie-
exploot/betekening WIK-brief/betekening overige brieven en ambtshandelingen waarvoor een extra 

uurtarief wordt berekend komen niet ten laste van debiteur, doch voor rekening van opdrachtgever; 
i. Executieopdrachten worden vanaf beslaglegging altijd als lopend dossier in behandeling genomen; 

j. Indien een exploot aan verschillende debiteuren moet worden betekend, dan worden de Btag-kosten 

per te betekenen adres gerekend (vb: twee debiteuren op één adres = 1 keer Btag, twee debiteuren 
op twee adressen = 2 x Btag;  

k. Info-kosten, kosten griffierecht, betekenen dagvaarding en salaris gemachtigde komen slechts ten 
laste van de debiteur indien deze door de rechter in het vonnis worden toegewezen. Worden zij niet 

toegewezen, dan komen deze kosten ten laste van opdrachtgever.  
l. Indien de incassokosten bij vonnis worden afgewezen, worden deze bij het incasseren  van de 

vordering wel doorberekend aan opdrachtgever. 

m. Toegewezen hoofdsom, incasso-, proces- en infokosten, alsmede nasalaris en overige 
executiekosten zijn verhaalbaar op de debiteur, doch kunnen slechts worden verhaald indien de 

debiteur ook verhaal biedt. Blijkt verhaal niet mogelijk, dan komen deze kosten voor rekening van 
opdrachtgever.  

n. Kosten voor een vergeefs beslag rz komen niet ten laste van debiteur, doch van opdrachtgever. 

Indien daarna daadwerkelijke beslag rz wordt gelegd, mogen de kosten van het vergeefse beslag 
weer wel op de debiteur verhaald worden. 

o. Afwikkelkosten komen niet ten laste van debiteur, doch altijd ten laste van opdrachtgever. 
p. Tenzij anders vermeld is voormeld kostenoverzicht exclusief een overzicht van out of pocket kosten, 

zoals die voor het inschakelen van een slotenmaker bij een beslag rz of het inschakelen van een 

slotenmaker en een ontruimingsploeg bij een ontruiming, het vertalen van te betekenen stukken in 
het buitenland etc.  

q. Kopieer/printkosten worden berekend over alle pagina’s indien de te printen of te kopiëren stukken 
meer dan 20 pagina’s (enkelzijdige kopie/print) bedragen 

r. Ingeval schuldeiser procedeert op basis van toevoeging, dan worden daarmee slechts de ambtelijke 
werkzaamheden vergoed. Verschotten, afwikkel-, out-of-pocket- en alle overige kosten vallen niet 

onder de toevoeging. Zie hiervoor tevens art 40 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en 

ECLI:NL;GHAMS: 2018:1418).  
s. Ontvangsten in een dossier op toevoeging worden eerst met de volledige ambtelijke 

werkzaamheden verrekend. 
t. Van deze tarieven kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 



2. Kosten schuldbewakingstraject: 
 

Indien een dossier wordt overgezet naar het schuldbewakingstraject, zijn de info- en executiekosten die 

daarna worden gemaakt op basis van no-cure-no-pay. 
 

Indien nadien (een deel van) de vordering wordt geïncasseerd, dan worden de ontvangsten eerst ten gunste 
van de na het opnemen van het dossier in het schuldbewakingstraject gemaakte info- en executiekosten 

geboekt, daarna op de kosten die vóór het opnemen zijn gemaakt en daarna op de hoofdsom en rente. 

 
De ontvangsten ten bate van de hoofdsom worden op basis van 50/50 verdeeld over CVL en opdrachtgever. 

 
 

3. Kosten bij niet betalen facturen: 
 

Rente bij verzuim  1% per maand 

Incassokosten   conform WIK-staffel 
 

 
4. In te houden marge conform art 6.2 Algemene Voorwaarden 2020: 

 

De marge ten behoeve van de kosten die CVL gemaakt heeft of nog moet maken bedraagt € 500,00. 
 

 
5. BTW: 

 
Tenzij anders aangegeven zijn bovenvermelde bedragen exclusief BTW 

 

6. Wijziging tarieven: 
 

Bovenvermelde tarieven kunnen door CVL op elk moment worden gewijzigd, wanneer prijsbepalende 
factoren zoals inflatie en economische politieke wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen etc. dit 

rechtvaardigen. 

  



WIK-staffel: 
 

Hoofdsom t/m 2.500,00: 

15% x hoofdsom. 
Minimum: € 40,00 

Maximum: € 375,00 
 

Hoofdsom t/m € 5.000,00: 

€ 375,00 + 10% x (hoofdsom -/- € 2.500,00) 
Maximum totaal: € 625,00 

 
Hoofdsom t/m € 10.000,00: 

€ 625,00 + 5% x (hoofdsom -/- € 5.000,00) 
Maximum totaal: € 875,00 

 

Hoofdsom t/m € 200.000,00: 
€ 875,00 + 1% x (hoofdsom -/- € 10.000,00) 

Maximum: € 2.775,00 
 

Hoofdsom v/a € 200.000,01: 

€ 2.775,00 + 0,5% x (hoofdsom -/- 200.000,00) 
Maximum: € 6.775,00 

 
 

 
 

 



Griffierechten: 

Dit betreft de tarieven voor 2020 en is nadien slechts een indicatie. 

Het juiste tarief is te vinden op: www.rechtspraak.nl. 

 

 

Hoogte vordering (= hoofdsom + incassokosten + rente) niet natuurlijke natuurlijke onvermogenden 

  personen personen   

t/m € 500,00 € 121,00 € 81,00 € 81,00 

v/a € 500,01 t/m € 12.500,00 € 486,00 € 231,00 € 81,00 

v/a  € 12.500,01 € 972,00 € 486,00 € 81,00 
 

 

 

Salaris gemachtigde kanton: 

Dit betreft de tarieven voor 2020 en is nadien slechts een indicatie. 

Het juiste tarief is te vinden op: www.rechtspraak.nl. 

 

 

Hoogte vordering salaris maximaal 

(hoofdsom + incassokosten + rente) gemachtigde aantal punten 

t/m per punt   

€ 250,00 € 36,00 3 

€ 500,00 € 72,00 4 

€ 1.250,00 € 120,00 5 

€ 2.500,00 € 180,00 5 

€ 3.750,00 € 210,00 5 

€ 5.000,00 € 240,00 6 

€ 10.000,00 € 300,00 6 

€ 20.000,00 € 360,00 7 

€ 40.000,00 € 480,00 10 

€ 100.000,00 € 721,00 geen 

€ 200.000,00 € 841,00 geen 

€ 400.000,00 € 961,00 geen 

€ 1.000.000,00 € 1.201,00 geen 

meer € 1.441,00 geen 

onbepaald € 72-€ 961 geen 

ontruiming € 180,00 5 

overig € 240,00 geen 
 

 



Btag 

Dit betreft de tarieven voor 2020 en is nadien slechts een indicatie. 

Het juiste tarief is te vinden op: www.kbvg.nl.  

 

Omschrijving Tarief BTW Totaal 

dagvaarding € 83,38 17,51 100,89 

betekening en bevel € 80,24 16,85 97,09 

betekening verzoekschrift/oproeping € 65,96 13,85 79,81 

overbetekening € 70,59 14,82 85,41 

beslag roerende zaken € 109,66 23,03 132,69 

brz safeloketbeslag € 147,27 30,93 178,20 

maritaal beslag/rechten aan toonder/order € 217,04 45,58 262,62 

beslag op aandelen in BV/NV € 238,23 50,03 288,26 

beslag onder derden (niet-periodiek)/bankbeslag € 174,76 36,70 211,46 

beslag onder derden (periodiek)/loonbeslag € 124,39 26,12 150,51 

beslag onder derden bij alimentatie € 106,23 22,31 128,54 

beslag onder schuldeiser zelf € 145,51 30,56 176,07 

executie tot afgifte roerende zaken € 253,15 53,16 306,31 

beslag tot verkrijging tot afgifte € 108,86 22,86 131,72 

beslag op onroerende zaken en vliegtuigen € 150,70 31,65 182,35 

opheffen beslag oz € 53,76 11,29 65,05 

beslag op schepen € 332,14 69,75 401,89 

gerechtelijke inbewaringgeving € 226,01 47,46 273,47 

aanplakken van verkoopbiljetten € 82,50 17,33 99,83 

openbare verkoop roerende zaken € 288,72 60,63 349,35 

aanzegging aan hypotheekhouder € 77,54 16,28 93,82 

ontruiming € 215,72 45,30 261,02 

lijfsdwang € 250,72 52,65 303,37 

info verzoek Europees bevel tot cons beslag op 

bankrek. € 82,94 17,42 100,36 

boeken ontvangst bij enkelvoudig derdenbeslag € 10,63 2,23 12,86 

verdeelkosten bij twee derdenbeslagen € 16,90 3,55 20,45 

verdeelkosten bij meer dan twee derdenbeslagen € 6,28 1,32 7,60 

matiging samenloop executiehandelingen € 20,35 4,27 24,62 

getuige € 20,73 4,35 25,08 

getuige € 72,61 15,25 87,86 

ambtshandeling > 1,5 uur (per kwartier) € 20,35 4,27 24,62 

ambtshandeling > 3 uur (per kwartier) € 12,07 2,53 14,60 

opvolgende betekening € 25,67 5,39 31,06 

aangekondigd vergeefs beslag roerende zaken  € 51,67 10,85 62,52 

vergeefs lijfsdwang € 101,05 21,22 122,27 

http://www.kbvg.nl/


 


