Tarievenlijst Samen Sterk Bewind en Financieel Advies
Datum 01-02-2019

BESCHERMINGSBEWIND

Excl. btw

Incl. 21% btw

a; eenpersoonshuishouden psychische en lichamelijke gronden
Aanvangswerkzaamheden

€ 533,00

€ 644,93

Aanvangswerkzaamheden bij vooraf budgetbeheer

€ 399,00

€ 482,79

Maandtarief (jaartarief € 1.132,00 excl. btw)

€ 94,33

€ 114,14

R&V naar rechtbank (eind Rekening & Verantwoording)

€ 200,00

€ 242,00

Verkoop en/of ontruiming van een woning of, in geval er geen mentor is, een
verhuizing

€ 333,00

€ 402,93

Aanvangswerkzaamheden

€ 533,00

€ 644,93

Aanvangswerkzaamheden bij vooraf budgetbeheer

€ 399,00

€ 482,79

Maandtarief (jaartarief € 1.464,00 excl. btw)

€ 122,00

€ 147,62

R&V naar rechtbank (eind Rekening & Verantwoording)

€ 200,00

€ 242,00

Verkoop en/of ontruiming van een woning of, in geval er geen mentor is, een
verhuizing

€ 333,00

€ 402,93

Aanvangswerkzaamheden

€ 639,00

€ 773,19

Aanvangswerkzaamheden indien vooraf bij beiden budgetbeheer heeft
plaatsgevonden
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf bij één van beiden budgetbeheer
heeft plaatsgevonden
Maandtarief (jaartarief € 1.358,00 excl. btw)

€ 479,00

€ 579,59

€ 559,00

€ 676,39

€ 113,17

€ 136,93

R&V naar rechtbank (eind Rekening & Verantwoording)

€ 240,00

€ 290,40

Verkoop en/of ontruiming van een woning of in geval er geen mentor is, een
verhuizing

€ 333,00

€ 402,93

€ 639,00

€ 773,19

Aanvangswerkzaamheden indien vooraf bij beiden budgetbeheer heeft
plaatsgevonden
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf bij één van beiden budgetbeheer
heeft plaatsgevonden
Maandtarief (jaartarief € 1.757,00 excl. btw)

€ 479,00

€ 579,59

€ 559,00

€ 676,39

€ 146,42

€ 177,16

R&V naar rechtbank (eind Rekening & Verantwoording)

€ 240,00

€ 290,40

Verkoop en/of ontruiming van een woning of in geval er geen mentor is, een
verhuizing

€ 333,00

€ 402,93

b; eenpersoonshuishouden problematische schulden en/of verkwisting

c; meerpersoonshuishouden psychische en lichamelijke gronden

d; meerpersoonshuishouden problematische schulden en/of verkwisting
(2 personen)
Aanvangswerkzaamheden
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e; Meerpersoonshuishouden
1 persoon op basis van Psychische en lichamelijke gronden
1 persoon op basis van Problematische Schulden en/of verkwisting
(2 personen)
Aanvangswerkzaamheden

€ 639,00

€ 773,19

Aanvangswerkzaamheden indien vooraf bij beiden budgetbeheer heeft
plaatsgevonden
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf bij één van beiden budgetbeheer
heeft plaatsgevonden
Maandtarief (jaartarief € 1.558,00 excl. btw)

€ 479,00

€ 579,59

€ 559,00

€ 676,39

€ 129,83

€ 157,10

R&V naar rechtbank (eind Rekening & Verantwoording)

€ 240,00

€ 290,40

Verkoop en/of ontruiming van een woning of in geval er geen mentor is, een
verhuizing

€ 333,00

€ 402,93

€ 94,33

€ 114,14

€ 122,00

€ 147,62

€ 113,17

€ 136,93

€ 146,42

€ 177,16

€ 165,29

€ 200,00

Aanvangswerkzaamheden meerpersoonshuishouden

€ 330,58

€ 400,00

Kosten beëindiging budgetbeheer eenpersoonshuishouden

€ 144,63

€ 175,00

Kosten beëindiging budgetbeheer meerpersoonshuishouden

€ 289,26

€ 350,00

Abonnement 1 uur ( per maand individueel)

€ 45,45

€ 55,00

Abonnement 2 uur ( per maand individueel)

€ 78,51

€ 95,00

Aanvangswerkzaamheden

€ 123,97

€ 150,00

Uurtarief extra uren voor abonnementhouders

€ 57,85

€ 70,00

Belastingaangifte 1 persoon voor abonnementhouders

€ 53,72

€ 65,00

Belastingaangifte met fiscaal partner voor abonnementhouders

€ 70,25

€ 85,00

Toeslag aanvragen of wijzigen voor abonnementhouders

€ 20,66

€ 25,00

Voorlopige teruggave aanvragen of wijzigen voor abonnementhouders

€ 24,79

€ 30,00

Voorbereiden (levens)testament voor abonnementhouders per uur

€ 45,45

€ 55,00

€ 499,00

€ 603,79

€ 66,50

€ 80,47

f; Budgetbeheer bij volmacht
Eenpersoonshuishouden maandtarief (jaartarief
€ 1132,00 excl. btw) geen schulden
Eenpersoonshuishouden maandtarief (jaartarief
€ 1.464,00 excl. btw) problematische schulden
Meerpersoonshuishouden maandtarief (jaartarief
€ 1.358,00 excl. btw) geen schulden
Meerpersoonshuishouden maandtarief (jaartarief
€ 1.757,00 excl. btw) problematische schulden
Aanvangswerkzaamheden eenpersoonshuishouden

g; Seniorenzorg

h; Beheren persoonsgebonden budget
Het beheren van een persoonsgebonden budget per jaar
i; Advieswerkzaamheden
Uurtarief advieswerkzaamheden
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*De kosten voor beschermingsbewind zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Volgens de Regeling
van de Minister voor Rechtsbescherming van 13 november 2018, nr. 2405414 houdende wijziging van de beloningen in de
Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en
mentoren 2019). De nieuwe tarieven zijn op 15-11-2018 gepubliceerd in de Staatscourant.
*De kosten voor de aanvangswerkzaamheden worden éénmalig gefactureerd.
*In geval van beschermingsbewind moeten er door u de griffiekosten aan de kantonrechter betaald worden. Voor deze
griffiekosten kan indien mogelijk op basis van uw inkomen bijzondere bijstand worden aangevraagd.
*Is uw inkomen op bijstandsniveau, dan kan het zijn dat de gemeente de kosten voor beschermingsbewind op basis van de
Wet Bijzondere Bijstand vergoed. Wij vragen samen met u deze vergoeding aan.
* Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op
andere wijze een economische eenheid vormen.
* Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan
€ 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.
* Tarieven dienen te worden afgerond op 1 decimaal achter de komma conform 'Art. 13 regeling Beloning'
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