REGLEMENT (OVERIGE) TARIEVEN 2022
Dit Reglement is een nadere uitwerking/aanvulling op de tarieven en werkzaamheden
genoemd in het Reglement Tarieven en Voorwaarden van de maatschap “Van Beest,
Knol & Vermeulen Gerechtsdeurwaarders”, geregistreerd bij de kamer van koophandel
onder kamer van koophandel-nummer 27331733 (hierna: “BKV”).
Ambtelijke tarieven
Dit zijn de tarieven voor de ambtelijke werkzaamheden zoals vastgelegd in de
Gerechtsdeurwaarderwet van 26 januari 2001 zie:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0012197/2020-10-01/0

De tarieven zijn vastgelegd het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
(Btag) zie:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0012638/2022-01-01/0

Indien de ambtshandeling vermeld in het Btag langer duurt dan de tijd die daarvoor in het
Btag is vermeld voor de betreffende ambtshandeling wordt door BKV de opdrachtgever
een toeslag in rekening gebracht, boven het schuldenaarstarief, van € 45,00 voor ieder
kwartier of deel daarvan. Dit heeft mede betrekking op de voorbereiding en nazorg van
de opdracht
Voor spoedopdrachten geldt:
- Voor opdrachten die verricht moeten worden op werkdagen tussen acht uur ’s avonds
en zeven uur ’s ochtends, in de weekenden of op een algemeen erkende feestdag geldt
een factor 2 van het Btag tarief;
- Voor opdrachten die binnen 24 uur na aanlevering dienen te worden verricht geldt een
factor 2 van het Btag tarief.
Kopieer- en printwerkzaamheden
Voor zover een opdracht digitaal wordt aangeleverd wordt bij overschrijding van 100
pagina’s per opdracht kosten in rekening gebracht van € 7,50 per 50 zwart/wit pagina’s.
Voor kleurenpagina’s geldt een toeslag van factor 2. Deze kosten zijn tevens van
toepassing bij schriftelijk aangeleverde bescheiden, waarbij kopieerwerkzaamheden
verricht dienen te worden.
Voor zover BKV mappen, dossiers, tabbladen en dergelijke dient te ordenen en of in te
voegen, alsmede voor de bestede tijd aan het kopiëren, wordt hiervoor een redelijke
vergoeding in rekening gebracht gelijk het gebruikelijk uurtarief van de
gerechtsdeurwaarder indien deze hiermee belast is dan wel het gebruikelijke uurtarief (€
70,00) van een medewerker.
Basisvergoeding
In alle zaken waarin BKV een dossier aanlegt en de gegevens worden verwerkt, is aan
haar een basisvergoeding verschuldigd van € 75,00. Deze vergoeding komt te vervallen
indien BKV de aan de schuldenaar in rekening gebrachte incassokosten op deze heeft
kunnen verhalen.
Kostenverzicht (dit overzicht is niet limitatief):
- informatie BRP, SVB, IB en UWV € 1,98;
- uittreksel (standaard) Handelsregister € 4,98;
- informatie Kadaster € 4,58;
- kentekeninformatie RDW € 1,72;
- informatie inkomstenbron (UWV polis) € 2,15;
- raadpleging Digitaal Beslagregister € 1,91;

- publicatie Staatscourant € 12,81;
- nasalaris:
- Kantonzaken 50 % van één salarispunt met een maximum van € 124,00;
- Rechtbank civiel, Gerechtshof zoals vastgesteld in de liquidatietarieven €
163,00 en bij conventie/reconventie € 255,00 zie:
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-enformulieren/Civiel/tarieven-kosten-vergoedingen/Paginas/Liquidatietarief.aspx

- voor het doen van een sommatie/stuitings-exploot, betekening brief, herstelexploot,
getuige-oproeping, verzet tegen een faillietverklaring en degelijke wordt voor zover
mogelijk aansluiting gezocht bij het Btag tarief;
Voor zover mogelijk probeert BKV deze kosten op de schuldenaar te verhalen.
Toevoeging
Is er een toevoeging in een zaak afgegeven als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand
dan zijn deze tarieven van dit Reglement eensluidend van toepassing op de
opdrachtgever ook voor zover de kosten niet onder het bereik van de toevoeging vallen.
Proces-verbaal van constatering
Voor het opmaken van een proces-verbaal van constatering geldt een uurtarief
van € 150,00. Eventuele kosten van mappen, dossiers, foto’s, video’s, entreegelden,
parkeerkosten en dergelijke worden als verschotten afzonderlijk in rekening gebracht en
maken geen deel uit van het uurtarief.
Juridische dienstverlening
Voor de juridische dienstverlening door BKV voorafgaand, tijdens en buiten de
gerechtelijke procedure wordt door BKV een uurtarief van € 150,00 in rekening gebracht
aan de opdrachtgever. Een door de rechter toegewezen en daadwerkelijk ontvangen
proceskostenvergoeding (salaris gemachtigde) wordt op het uurtarief in mindering
gebracht.
Gerechtelijk bewaarder
Voor zover BKV als gerechtelijk bewaarder wordt aangewezen dan wordt de
opdrachtgever door BKV een uurtarief van € 175,00 in rekening gebracht voor de
daaraan verbonden werkzaamheden. Dit te vermeerderen met de door BKV betaalde
verschotten. Voorafgaande aan de werkzaamheden door BKV dient het door BKV in
rekening gebracht voorschot(ten) te zijn voldaan. BKV mag maandelijks aan de
opdrachtgever factureren voor zover van toepassing met verhoging van benodigde
verschotten.
De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor alle benodigde verzekeringen tegen
verlies, beschadiging en diefstal en dergelijke in de ruimste zin van het woord, voor het in
bewaring gegeven goed. Deze bescheiden dient de opdrachtgever aan BKV voorafgaand
aan de bewaring ter hand te stellen. BKV mag haar gerechtelijke bewaring beëindigen
voor zover sprake is van zwaarwegende belangen dan wel in alle redelijkheid niet kan
worden verwacht van BKV dat zij de bewaring continueert.
Beschikbaar (stand-by) houden van ambtelijke capaciteit
BKV heeft het recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen aan de
opdrachtgever voor het stand-by staan voor uitvoering van de door de opdrachtgever
gewenste verrichtingen. Deze vergoeding wordt slechts in rekening gebracht indien deze
stand-by tijd niet redelijkerwijs ingevuld kan worden met andere werkzaamheden door
BKV.

Wet doorbelasting kosten toezicht en tuchtrecht
In het kader van voornoemde wet wordt een bedrag van € 2,15 per exploot doorbelast
aan de opdrachtgever. Dit bedrag is niet verhaalbaar op de schuldenaar.
Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)
Alle in dit reglement genoemde bedragen en tarieven zijn exclusief de daarover
verschuldigde BTW
Indexering
De in dit reglement genoemde tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De ambtelijke
tarieven worden geïndexeerd op de wijze zoals vastgesteld in artikel 14 Btag. Niet
ambtelijke tarieven worden geïndexeerd op de wijze van de (CBS) prijsindicatie lonen.

