
2,6424

Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen

Reëel 

uitbetaalde 

kosten

Basis Tarief 2023

A 1

Port. Portkosten bij het doorsturen van opgemaakte 

stukken naar een plaatselijk bevoegde 

gerechtsdeurwaarder
x

A 2

Telefax. De kosten voor het verzenden per telefax of 

andere wijze van toezending van opgemaakte stukken 

naar een plaatselijk bevoegde gerechtsdeurwaarder

cf. omzendbrieven van 19.06.1987, 

23.10.1987 en 19.03.1993
4,9579 € 13,10

A 3

Port. Portkosten voor het aanschrijven van de 

schuldeisers en het versturen van de 

verdelingsontwerpen in het kader van de procedure van 

evenredige verdeling

x

26,8964 € 71,07

18,8399 € 49,78

A 5
Bank. Bankkosten voor het innen van cheques of 

andere betaalmiddelen
1,2395 € 3,28

A 6
Bank. Bankkosten veroorzaakt door het overmaken van 

gelden aan de rechthebbende
Overeen te komen met de cliënt

A 7

Registratie. Het innen en het overmaken aan de 

registratie van geïnde gelden overeenkomstig de wet 

van 19 juni 1986 tot wijziging van het Wetboek der 

Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten

Het 2e recht voor de kosten voor 

briefwisseling en papierbehoeften moet 

vermeerderd worden met een 2e inningsrecht 

te berekenen op basis van de overgemaakte 

bedragen

x 6,7675 € 17,88

A 8
Bestemming van een betaling. Kosten voor het 

opzoeken van de bestemming van een betaling
6,1973 € 16,38

A 9 Geschrapt

A 10 Schuldvordering. De aangifte van een schuldvordering x 6,7675 € 17,88

1e manier

2e manier

A 4

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2023

26,8964 € 71,07
Tegenspraak. De tegenspraak gedaan voor de  

instrumenterende gerechtsdeurwaarder



Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen

Reëel 

uitbetaalde 

kosten

Basis Tarief 2023

5,3793 € 14,21

6,7675 € 17,88

A 12 Geschrapt

5,3793 € 14,21

6,7675 € 17,88

A 14

Inschrijving van facturen. De ingewonnen informatie 

betreffende de inschrijving van facturen en het pand op 

handelsfonds
x 6,7675 € 17,88

A 15
Inventarissen. 

De inventarissen door de rechter bevolen
Volgens officieel tarief (recht + vacatie)

A 16 Geschrapt

A 17

Betalingsbewijs. De eventueel te verrichten 

opzoekingen alvorens een betalingsbewijs af te leveren 

om na te gaan of een wissel betaald werd

7,4368 € 19,65

A 18

Vertaling. De vertaling van de beweegredenen van een 

ontwerp van akte waarvan de kosten niet in de kosten 

van de akte mogen worden opgenomen

De voorafgaande informatie aan de lastgever

 is wenselijk x factuur ?

A 19
Opmaken van een akte. Het opmaken van een akte die 

niet betekend wordt

1/4 van het recht + rollen geschrift, 

inlichtingen, vertaling en uitgezette kosten x

A 20

Poging tot betekening. 

De poging tot betekening van klaargemaakte stukken 

die door de confrater-correspondent worden 

teruggestuurd naar de confrater-opdrachtgever

De verantwoorde kosten en uitschotten 

mogen in rekening gebracht worden x

A 11

A 13 

Verzet op titels. De kennisgeving die gedaan moet 

worden, bij aangetekend schrijven, aan het Nationaal 

Kantoor der Roerende Waarden, van een afschrift van 

de inleidende akte van een aanvraag tot revindicatie

x

Te vermeerderen met de kosten voor de 

rollen geschrift, de afschriften van de 

meegedeelde stukken als bijlage en de 

aangetekende zending

Afstamming. 

De toezending van een gelijkvormig afschrift van de 

akten van betekening in het kader van de procedure 

van afstamming aan de procureur des Konings 

x

Te vermeerderen met de kosten voor de 

rollen geschrift, de afschriften van de 

meegedeelde stukken als bijlage en de 

aangetekende zending



Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen

Reëel 

uitbetaalde 

kosten

Basis Tarief 2023

26,8964 € 71,07

18,8399 € 49,78

A 22 De schuldbemiddeling cf. KB 18.12.1998 (BS  31.12.1998)

A 23 De beschikbaarheid 74,3681 € 196,51

B 24

Rolzetting. De rolzetting door de gerechtsdeurwaarder 

ter griffie van een rechtbank gelegen in het 

arrondissement waar de betekening van de 

dagvaarding plaatsheeft of waar de akte wordt 

opgemaakt

Opgelet. Nooit ten laste van de gedaagde x 6,7675 € 17,88

B 25
Fiscaal verhaal. Het neerleggen op het hof van beroep 

van een fiscaal verhaal

Te vermeerderen met de eventuele 

verantwoorde verplaatsingskosten x 37,1840 € 98,26

B 26
Afslaan van goederen. Het afslaan van goederen in 

geval van vrijwillige verkoop

Plus 1 % van het door de koper betaalde 

bedrag onder aftrek van de btw-kosten - 

art. 10 (KB 30.11.1976)

factuur of € 

53,92

B 27
Toewijzing. De ontvangst van de prijzen van de 

toewijzing in geval van vrijwillige verkoop

Plus 1,5 % van het door de koper betaalde 

bedrag onder aftrek van de btw-kosten - 

art. 10 (KB 30.11.1976)

€ 53,92

B 28
Attesten van aankoop. 

De attesten van aankoop in geval van verkoop

Voor een maximum van tien 

aankopen per attest
7,4368 € 19,65

B 29 De raadplegingen
Voor elke raadpleging die niet gevolgd wordt 

door een onmiddellijk verzoek tot uitvoering
14,8736 € 39,30

B 30
Solvabiliteit. De opzoekingen met betrekking tot de 

solvabiliteit van een schuldenaar
Overeen te komen met de cliënt

B 31
Wedstrijden en tombola's. De controle op de toegelaten 

wedstrijden en tombola's
Overeen te komen met de cliënt

B 32
Inventarissen. De inventarissen op verzoek van een 

particulier bij gebrek aan gerechtelijke beslissing
Overeen te komen met de cliënt

B 33
Sekwester. De verrichtingen in de hoedanigheid van 

sekwester
cf. Vademecum

B 34
Curator van een nalatenschap. De verrichtingen in de 

hoedanigheid van curator van een nalatenschap

10 % berekend op de waarde van al de 

goederen - cf. Vademecum

A 21

Echtelijke woonst. De aanmaning om zich bij de 

echtelijke woonst te voegen, die verschillende 

vruchteloze betekeningspogingen vergt

Te vermeerderen met de verantwoorde 

vacaties



Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen

Reëel 

uitbetaalde 

kosten

Basis Tarief 2023

B 35 
Vaststellingen. De vaststelling van louter materiële 

feiten ten verzoeke van particulieren
Overeen te komen met de cliënt

B 36 Insolvabiliteit. De getuigschriften van onvermogen (fout in Vademecum ) 13,4854 € 35,63

6,7675 € 17,88

20,1785 € 53,32

Schattingen. De schattingen van meubelen en 

roerende goederen

a) gerechtsdeurwaarder laat zich bijstaan door expert
Plus 75 euro per uur voor iedere bewezen 

prestatie

factuur 

+ € 75

b) gerechtsdeurwaarder alleen verricht de schatting 5 % van de schattingsprijs

C 39

Verkopingen. De organisatie van openbare 

verkopingen, hetzij vrijwillige, hetzij na pandverzilvering 

of stopzetting van een bedrijf of bij faillissement

zie Vademecum

Raadpleging van de berichten van beslag

Art. 13,3°,e) - cfr. Aanbeveling van de Vaste 

Raad van 28 april 2011 geactualiseerd op 11 

september 2013 - omzendbrief 2013CIR035

Buiten de wettelijke retributie CBB (te 

verduidelijken via omzendbrief)

6,7675 € 17,88

Neerlegging/wijziging/schrapping:

- bericht van bevel

- bericht van beslag

- bericht van verzet

- bericht van delegatie

- bericht van protest

Art. 13,2°,d) - cfr. Aanbeveling van de Vaste 

Raad van 28 april 2011 geactualiseerd op 11 

september 2013 - omzendbrief 2013CIR035

5,0570 € 13,36

Neerlegging/wijziging bericht van beslag

Art. 13,2°,d) - cfr.aanbeveling van de Vaste 

Raad van 28 april 2011 geactualiseerd op 11 

september 2013 -                 omzendbrief 

2013CIR035

5,0570 € 13,36

Woonstkeuze. De woonstkeuze bij de 

gerechtsdeurwaarder op verzoek van de opdrachtgever

C 38

I

C 37
cfr. Circulaire van 01.06.1989                   

Art.13, 3°



Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen

Reëel 

uitbetaalde 

kosten

Basis Tarief 2023

Bericht van overdracht

Art. 13,1°,b) - cfr. Aanbeveling van de Vaste 

Raad van 28 april 2011 geactualiseerd op 11 

september 2013 - omzendbrief 2013CIR035

De wijziging/de schrapping van een 

bericht van overdracht is gratis

3,3961 € 8,97

Wijziging bericht van collectieve schuldenregeling

Art. 13,2°,d) - cfr. Aanbeveling van de Vaste 

Raad van 28 april 2011 geactualiseerd op 11 

september 2013 - omzendbrief 2013CIR035

5,0570 € 13,36

Briefwisseling met verzetdoende schuldeisers

Art. 13,3°,d) - cfr. Aanbeveling van de Vaste 

Raad van 28 april 2011 geactualiseerd op 11 

september 2013 - omzendbrief 2013CIR035

6,7675 € 17,88

Afleveren en overmaking van een gewaarmerkt 

afschrift van een proces-verbaal van beslag op verzoek 

van een verzetdoende schuldeiser

Art. 15, 1°, in fine 

+ 

De portkosten voor gewone post (de 

verzending per aangetekende brief is niet 

gerechtvaardigd) - 

 cfr. Aanbeveling van de Vaste Raad van 28 

april 2011 geactualiseerd op 11 september 

2013 - omzendbrief 2013CIR035

Het 2e recht voor de kosten voor 

briefwisseling en papierbehoeften moet 

vermeerderd worden met een 2e inningsrecht 

te berekenen op basis van de geïnde 

bedragen

II

x

De inning van de btw in geval van verkoping

I

€ 17,88
Kosten voor briefwisseling en 

papierbehoeften
6,7675



Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen

Reëel 

uitbetaalde 

kosten

Basis Tarief 2023

5,3793 € 14,21

6,7675 € 17,88

Protestwet Wettelijk tarief art. 9

a) Protestakte

Het artikel 1389bis/6, al.3 (nieuw) Ger. W. 

voorziet dat de Minister van Justitie een 

retributie vaststelt voor de registratie van de 

berichten van protest in het CBB maar er 

werd nog geen enkel ministerieel besluit 

goedgekeurd. 

b) Kosten van schrapping
Zie punt I m.b.t. het tarief van toepassing in 

het CBB

Naast de werkelijke kost voor port worden de 

rollen in rekening gebracht volgens tarief 

KB 30.11.1976 (art.15) 
x 1,5865 € 4,19

Daarnaast wordt er een kost aangerekend die 

overeenstemt met het tarief

KB 30.11.1976, (art.13,2)

5,0570 € 13,36

VI Griffiebon - kosten Ten laste van de opdrachtgever factuur

x

Te vermeerderen met de kosten voor de 

rollen geschrift, de afschriften van de als 

bijlage meegedeelde stukken en de 

aangetekende zending

De registratie van de protestakte is niet meer 

vereist

V

Tegenaanzegging beslag onder derden.

(Het voorleggen van het exploot van aanzegging van 

het beslag onder derden en de verzending - niet in de 

vorm van een akte)

Echtscheidingsprocedure. De mededeling in afschrift 

aan de griffier van elk exploot van betekening van een 

vonnis of arrest waarbij de echtscheiding op grond van 

bepaalde feiten wordt uitgesproken

III

IV



Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen

Reëel 

uitbetaalde 

kosten

Basis Tarief 2023

VII Sonoso Elk bericht x 6,7675 € 17,88

Derdenbeslag op zichtrekening Omzendbrief C2007/074 en C2007/076

Formulier bij aanzegging

formulier = 5 rollen (tarief art. 15,1° in fine x

5) 1,5865 € 4,19

3,1482 € 8,32

* port x
* formulier = 4 rollen (tarief art. 15, 1 in fine x

4) 1,5865 € 4,19

Kind ten laste Omzendbrief C2007/074

* port aangetekende brief x
* formulier = 4 rollen (tarief art. 15, 1 in fine x

4) 1,5865 € 4,19

Bij overdracht van loon notificatie 6,7675 € 17,88

inlichting adres overdrager

* recht 3,3961 € 8,97

* uitschot x

port aangetekende brief x

formulier = 4 rollen (tarief art. 15, 1 in fine x 4)
1,5865 € 4,19

Document geïndexeerde bedragen - art. 1409 & 1412

Ger.W.

per rol (tarief art. 15,1 eerste)
VIII

Overmaken formulier kind ten laste

IX

Bij beslag op inkomsten als bedoeld in art. 1409, § 1 en

§ 1bis en art. 1410 Ger. W.


