
PROCESKOSTEN IN CIVIELE ZAKEN PER 01-01-2022

GRIFFIERECHT SECTOR KANTON

Hoogte vordering Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen Onvermogenden BTW 21%
Van onbepaalde waarde € 128 € 86 € 86 vrijgesteld
Van € 0,00 t/m € 500,00 € 128 € 86 € 86 vrijgesteld
Van € 500,01 t/m € 1.500,00 € 322 € 214 € 86 vrijgesteld
Van € 1.500,01 t/m € 2.500,00 € 365 € 244 € 86 vrijgesteld
Van € 2.500,01 t/m € 5.000,00 € 487 € 244 € 86 vrijgesteld
Van € 5.000,01 t/m € 12.500,00 € 514 € 244 € 86 vrijgesteld
Vanaf € 12.500,01 € 1.384 € 693 € 86 vrijgesteld

GRIFFIERECHT SECTOR CIVIEL

Hoogte vordering Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen Onvermogenden BTW 21%
Van onbepaalde waarde € 676 € 314 € 86 vrijgesteld
Van € 25.000,01 t/m € 100.000,00 € 2.837 € 1.301 € 86 vrijgesteld
Van € 100.000,01 t/m € 1.000.000,00 € 5.737 € 2.277 € 86 vrijgesteld
Vanaf € 1.000.000,01 € 8.519 € 2.277 € 86 vrijgesteld

GRIFFIERECHT GERECHTSHOF

Hoogte vordering Niet-natuurlijke personen Natuurlijke personen Onvermogenden BTW 21%
Van onbepaalde waarde € 783 € 343 € 343 vrijgesteld
Van € 0,00 t/m € 12.500,00 € 783 € 343 € 343 vrijgesteld
Van € 12.500,01 t/m € 100.000,00 € 2.135 € 783 € 343 vrijgesteld
Van € 100.000,01 t/m € 1.000.000,00 € 5.689 € 1.780 € 343 vrijgesteld
Vanaf € 1.000.000,01* € 11.379 € 1.780 € 343 vrijgesteld

Dit overzicht vermeldt de griffierechten in civiele zaken bij rechtbanken en gerechtshoven. Voor de kosten van de overige griffierechten zie https://e-legal.nl/griffierecht
* Deze categorie geldt niet als een natuurlijke persoon partij is in de zaak. In dat geval wordt het griffierecht geheven uit de categorie van € 100.000,01 t/m € 1.000.000,00.

DEURWAARDERSKOSTEN: AMBTSHANDELINGEN (BTAG)

Ambtshandeling Tarief BTW 21%
Dagvaarding € 103,33 excl.
Titel met/zonder bevel € 114,01 excl.
Verzoekschrift met oproeping € 82,87 excl.
Overige aanzeggingen € 82,87 excl.
Overige betekeningen (zoals overbetekening) € 74,66 excl.
Beslag op roerende zaken € 137,78 excl.
Poging beslag op roerende zaken € 64,90 excl.
Beslag op roerende zaken met toegang derde/ safeloket € 185,02 excl.
Beslag op onroerende zaken of in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 189,27 excl.
Opheffing beslag onroerende zaken € 67,52 excl.
Beslag op schepen of niet in Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen € 417,24 excl.
Beslag onder derden op periodieke betalingen € 154,14 excl.
Beslag onder derden op niet-periodieke betalingen € 219,54 excl.
Beslag op aandelen in toonder € 219,54 excl.
Beslag op rechten aan toonder of order, aandelen of effecten op naam, en overige rechten € 272,67 excl.
Beslag op aandelen in B.V./N.V. € 299,26 excl.
Beslag onder schuldeiser (eigenbeslag) € 182,79 excl.
Beslag tot verkrijging van afgifte of levering roerende zaken € 136,76 excl.
Executie tot afgifte van roerende zaken € 318,01 excl.
Gerechtelijke inbewaringgeving € 283,91 excl.
Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop € 103,68 excl.
Executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 362,69 excl.
Aanzegging hypotheekhouder overname executie € 97,37 excl.
Ontruiming onroerende zaken € 270,96 excl.
Opvolgende betekening € 32,25 excl.
Informatieverzoek voor bankbeslag € 88,77 excl.

Dit overzicht vermeldt veelvoorkomende ambtshandelingen. Voor de kosten van de overige ambtshandelingen zie https://e-legal.nl/media/1850/btag-2022-kbvg.pdf



Proceskosten in civiele zaken per 01-01-2022

DEURWAARDERSKOSTEN: INFORMATIEKOSTEN

Informatie Tarief BTW 21%
BRP € 1,98 excl.
UWV € 2,15 excl.
e-Voi € 2,74 excl.
RDW € 1,72 excl.
KvK € 5,08 excl.
DBR (digitaal beslagregister) € 1,91 excl.

Dit overzicht vermeldt de gemiddelde interne kostprijzen per 01-01-2022 zoals gepubliceerd door de KBvG. Zie ook https://e-legal.nl/media/1858/aanbeveling-kosten-raadplegen-
registers-informatiekosten.pdf

GEMACHTIGDENSALARIS KANTON

Hoogte vordering Salaris per punt Maximaal aantal punten BTW 21%
Van € 0,01 t/m € 250,00 € 37 3 geen
Van € 250,01 t/m € 500,00 € 75 4 geen
Van € 500,01 t/m € 1.250,00 € 124 5 geen
Van € 1.250,01 t/m € 2.500,00 € 187 5 geen
Van € 2.500,01 t/m € 3.750,00 € 218 5 geen
Van € 3.750,01 t/m € 5.000,00 € 249 6 geen
Van € 5.000,01 t/m € 10.000,00 € 311 6 geen
Van € 10.000,01 t/m € 20.000,00 € 373 7 geen
Van € 20.000,01 t/m € € 40.000,00 € 498 10 geen
Van € 40.000,01 t/m € 100.000,00 € 748 10 geen
Van € 100.000,01 t/m € 200.000,00 € 872 geen geen
Van € 200.000,01 t/m € 400.000,00 € 997 geen geen
Van € 400.000,01 t/m € 1.000.000,00 € 1.245 geen geen
Vanaf € 1.000.000,01 € 1.494 geen geen
Van onbepaalde waarde € 75 - € 997 geen geen
Ontruiming € 187 5 geen
Kort geding (met uitzondering van verstek incasso)* € 498 - € 747 - € 996 2 geen
Overige verzoeken* € 249 geen geen

* Bij kort geding en overige verzoeken kan een hoger salaris worden toegekend indien de aard en/of zwaarte daartoe aanleiding geven. Het salaris voor kort geding betreft een
totaalbedrag en is niet gekoppeld aan een puntensysteem. Zie https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Aanbeveling-tarieven-kort-geding-kanton-en-handel.pdf
Let op: voor de hoogte van de vordering gaat de staffel voor de sector kanton uit van ‘tot en met’.

LIQUIDATIETARIEF RECHTBANKEN

Hoogte vordering Salaris per punt Maximaal aantal punten BTW 21%
Van € 0,01 tot € 10.000 (tarief I) € 478 5 geen
Van € 10.000 tot € 20.000 (tarief II) € 563 6 geen
Van € 20.000 tot € 40.000 (tarief III) € 721 7 geen
Van € 40.000 tot € 98.000 (tarief IV) € 1.114 10 geen
Van € 98.000 tot € 195.000 (tarief V) € 1.770 geen geen
Van € 195.000 tot € 390.000 (tarief VI) € 2.491 geen geen
Van € 390.000 tot € 1.000.000 (tarief VII) € 3.214 geen geen
Vanaf € 1.000.000 (tarief VIII) € 3.999 geen geen
Van onbepaalde waarde € 563 6 geen
Kort geding in zaken zonder ingewikkelde aspecten* € 656 * geen
Kort geding in zaken in overige gevallen* € 1.016 - € 1.524 * geen

Voor de waardering van de verrichte werkzaamheden in punten zie https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-
formulieren/Civiel/paginas/liquidatietarief.aspx onder A.
* Het salaris voor kort geding betreft een totaalbedrag en is niet gekoppeld aan een puntensysteem. Zie https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Aanbeveling-
tarieven-kort-geding-kanton-en-handel.pdf
Let op: voor de hoogte van de vordering gaat het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven gaat uit van ‘tot’.



Proceskosten in civiele zaken per 01-01-2022

LIQUIDATIETARIEF GERECHTSHOVEN

Hoogte vordering Salaris per punt Maximaal aantal punten BTW 21%
Van € 0,01 tot € 10.000 (tarief I) € 787 3 geen
Van € 10.000 tot € 20.000 (tarief II) € 1.114 3 geen
Van € 20.000 tot € 40.000 (tarief III) € 1.442 4 geen
Van € 40.000 tot € 98.000 (tarief IV) € 2.031 6 geen
Van € 98.000 tot € 195.000 (tarief V) € 3.278 geen geen
Van € 195.000 tot € 390.000 (tarief VI) € 4.064 geen geen
Van € 390.000 tot € 1.000.000 (tarief VII) € 4.851 geen geen
Vanaf € 1.000.000 (tarief VIII) € 5.705 geen geen
Van onbepaalde waarde € 1.114 3 geen

Dit overzicht vermeldt de salarissen in principaal appèl. In incidenteel appèl wordt de helft berekend mits het appèl noodzakelijk was.

NASALARIS (NAKOSTEN)

Nasalaris Tarief BTW 21%
Nasalaris kanton* ½ punt liquidatietarief (maximum € 124) geen
Nasalaris civiel in conventie of reconventie zonder betekening ** € 163 geen
Nasalaris civiel in conventie en reconventie zonder betekening ** € 255 geen

* Met ingang van 01-02-2021 worden de maximale nakosten bij kanton begroot op € 124 (zie https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-
en-formulieren/Civiel/Paginas/Tarieven-kosten-vergoedingen.aspx)
** De nakosten worden bij betekening verhoogd met € 85. Voor de voorwaarden voor nasalaris bij rechtbanken en gerechtshoven zie https://www.rechtspraak.nl/Voor-
advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/paginas/liquidatietarief.aspx onder randnummer 8.

BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN

Hoofdsom Percentage Bijzonderheden BTW 21%
Over de eerste € 2.500 15% minimaal € 40 *
Over de volgende € 2.500 10% *
Over de volgende € 5.000 5% *
Over de volgende € 190.000 1% *
Over het meerdere 0,5 maximaal € 6.775 *

* BTW over de incassokosten is verschuldigd indien de schuldeiser gebruik maakt van een dienst voor de verkrijging van voldoening buiten rechte die met BTW is belast en de
schuldeiser deze BTW niet kan verrekenen. Voor meer informatie zie https://e-legal.nl/incassokosten

WE ARE HIRING (!)

Wil jij werken in een échte procespraktijk waarbij de beslagen om je oren vliegen? Bekijk dan https://e-legal.nl/vacatures

Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie niet te allen tijde volledig, actueel en
daarmee correct is. Laat het ons daarom gerust weten als u denkt dat bepaalde informatie niet volledig, actueel of correct is.
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