Kosten 2020 Bewindvoering en inkomensbeheer
Ons kantoor brengt kosten in rekening voor het uitvoeren van het bewind of inkomensbeheer. Alle
tarieven zijn inclusief BTW.
De overheid bepaalt ieder jaar opnieuw de kosten van bewindvoering. Alle bewindvoerders mogen
dezelfde kosten in rekening brengen. De overheid publiceert de kosten in de regeling beloning
curatoren, beschermingsbewindvoerder en mentoren. De kosten van inkomensbeheer worden door
DBZW zelf vastgesteld.
De kosten zijn voor een éénpersoonshuishouden:
Bewindvoering
Bewindvoering zonder
schulden
Bewindvoering met
schulden
Instaptarief
(aanvangswerkzaamheden)
Uitstaptarief
(eindwerkzaamheden)
Uurtarief

€

116,26

per maand

€

150,44

per maand

€

657,03

eenmalig

€

246,84

eenmalig

€

82,04

Is er voorafgaand inkomensbeheer (budgetbeheer) uitgevoerd door ons kantoor, dan wordt het
instaptarief € 492,47.
Inkomensbeheer
Inkomensbeheer
Instaptarief
(aanvangswerkzaamheden)
Uitstaptarief
(eindwerkzaamheden)
Uurtarief

€
€

75,00
175,00

per maand
eenmalig

€

150,00

eenmalig

€

55,00
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De kosten zijn voor een tweepersoonshuishouden:
(echtpaar of geregistreerde partner in gemeenschap van goederen)
Bewindvoering zonder
schulden
Met schulden bij een
persoon
Met schulden bij beiden
Instaptarief
(aanvangswerkzaamheden)
Uitstaptarief
(eindwerkzaamheden)

€

139,55

per maand

€

160,02

per maand

€
€

180,49
787,71

per maand
eenmalig

€

296,45

eenmalig

Is er voorafgaand inkomensbeheer (budgetbeheer) uitgevoerd door ons kantoor, dan wordt het
instaptarief € 590,48 (bij beide bewinden) of € 689,70 (bij een van de bewinden).
Inkomensbeheer
Inkomensbeheer
€
(tarief eenpers.+20%)
Instaptarief
€
(aanvangswerkzaamheden)
(tarief eenpers.+20%)
Uitstaptarief
€
(eindwerkzaamheden)
(tarief eenpers. +20%)

90,00

per maand

210,00

eenmalig

180,00

eenmalig

In enkele situaties mogen wij bij bewindvoering extra kosten in rekening brengen, alleen als de
kantonrechter vooraf toestemming geeft:
Verkoop of ontruiming
van de woning
Persoonsgebonden
budget (PGB)

€

410,19

eenmalig

€

614,68

jaarlijks
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Kosten en advies aan familiebewindvoerders
Het eerste adviesgesprek is gratis. Voor volgende gesprekken betaalt u € 55,00 per uur inclusief BTW,
excl. evt. reiskosten (€ 0,19 per km).

Wie betaalt de kosten van bewindvoering of inkomensbeheer?
In principe komen de kosten van bewindvoering of inkomensbeheer voor rekening van de cliënt. Niet
iedereen heeft voldoende draagkracht. Mensen met geringe inkomsten en weinig vermogen kunnen
een beroep doen op hun gemeente. DBZW Bewindvoering en inkomensbeheer vraagt bijzondere
bijstand voor hen aan. De gemeente besluit of zij de kosten voor bewindvoering of inkomensbeheer
geheel of deels vergoedt.
Komt u niet voor bijzondere bijstand in aanmerking? Dan zult u de kosten zelf moeten betalen. U
kunt altijd wel in uw eigen omgeving informeren of er andere partijen zijn die u financieel hierbij
willen ondersteunen (bijvoorbeeld familie, werkgever, kerk etc.).
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