
 

 

 

Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG) 

m.i.v. 1 januari 2021 in euro's. 
 

 Ambtshandeling   Excl. BTW  Vergeefs   Gestaakt   Getuige   Uren (1)  

 Dagvaarding  85,81 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Betekening titel  82,58 26,42 41,29 n.v.t. n.v.t. 

 Overbetekening diverse beslagen  72,65 26,42 36,33 n.v.t. n.v.t. 

 Beslag roerende zaken  112,86 53,18 56,43 21,33 1 ½ 

 Beslag safeloket  151,56 n.v.t. 75,78 21,33 1 ½ 

 Gerechtelijke inbewaringgeving  232,60 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3 

 Aanplakking  84,91 n.v.t. 42,46 n.v.t. n.v.t. 

 Executoriale verkoop  297,14 n.v.t. 148,57 n.v.t. 3 

 Beslag op rechten  223,37 n.v.t 111,69 21,33 1 ½ 

 Beslag op aandelen op naam  245,18 n.v.t. 122,59 n.v.t. 1 ½ 

 Beslag op periodieke betalingen  128,02 n.v.t. 64,01 n.v.t. n.v.t 

 Beslag op niet-periodieke betalingen  179,86 n.v.t. 89,93 n.v.t. n.v.t. 

 Beslag onder schuldeiser zelf  149,75 n.v.t. 74,88 n.v.t. n.v.t. 

 Executie tot afgifte roerende zaken  260,53 n.v.t. 130,27 74,73 3 

 Beslag tot afgifte roerende zaken  112,03 n.v.t. 56,02 21,33 1 ½ 

 Beslag onroerende zaken of luchtvaartuigen (ned.gereg.)  155,09 n.v.t. 77,55 n.v.t. n.v.t. 

 Aanzegging overname executie onroerende zaken  79,80 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Ontruiming onroerende zaken  221,99 n.v.t. 111,00 74,73 3 

 Beslag op schepen  341,82 n.v.t. 170,91 74,73 3 

 Beslag op luchtvaartuigen niet in nederl. geregistreerd  341,82 n.v.t. 170,91 74,73 3 

 Gijzeling  258,03 104,00 129,02 74,73 3 

 Betekening verzoekschrift faillietverklaring  67,88 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Diverse aanzeggingen bij exploot  67,88 26,42 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Beslag tot verhaal van alimentatie  109,33 n.v.t. 54,67 n.v.t. n.v.t. 

 Verklaring opheffing beslag onroerende zaak  55,33 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Formaliteit scheepsbeslag  55,33 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Afwikkeling enkelvoudig derdenbeslag per maand  10,94 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Afwikkeling twee samenlopende beslagen per maand  17,39 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Per volgend beslag, per maand extra  6,46 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

 

(1) per vol kwartier EUR 20,94 voor de deurwaarder en EUR 12,42 voor de getuige na overschrijding. Vergeefs 

als de ambtshandeling niet uitgevoerd kon worden (alleen in deze gevallen tlv. Schuldenaar). Gestaakt als de 

ambtshandeling niet wordt afgerond (alleen op grond van volledige betaling!)(alleen in dit geval tlv. Schuldenaar)  

 

Toeslag voor BTW alleen als de schuldeiser deze NIET kan verrekenen!  

 


