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BESCHERMINGSBEWIND Excl. b.t.w. Incl. 21% b.t.w. 

a; eenpersoonshuishouden psychische en lichamelijke gronden 

Aanvangswerkzaamheden      € 519,40 € 628,47 

Maandtarief (jaartarief € 1.103,70 excl. b.t.w.)      €   91,98 € 111,29 

R&V naar rechtbank (eind rekening& verantwoording)      € 194,80 € 235,71 

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

     € 324,60 € 392,77 

  

b; eenpersoonshuishouden problematische schulden en/of verkwisting 

Aanvangswerkzaamheden € 519,40 € 628,47 

Maandtarief (jaartarief € 1.428,36 excl. b.t.w.) € 119,03 € 144,02 

R&V naar rechtbank (eind Rekening & verantwoording) € 194,80 € 235,71 

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

€ 324,60 € 392,77 

  

c; meerpersoonshuishouden psychische en lichamelijke gronden 

Aanvangswerkzaamheden € 623,30 € 754,19 

Maandtarief (jaartarief € 1.324,50 excl. b.t.w.) € 110,38 € 133,55 

R&V naar rechtbank (eind rekening & verantwoording) € 233,70 € 282,78 

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

€ 324,60 € 392,77 

 

d; meerpersoonshuishouden problematische schulden en/of verkwisting  

(2 personen) 

Aanvangswerkzaamheden € 623,30 € 754,19 

Maandtarief (jaartarief € 1.714,00 excl. b.t.w.) € 142,83 € 172,83 

R&V naar rechtbank (eind rekening & verantwoording) € 233,70 € 282,78 

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

€ 324,60 € 392,77 
 

   

e; Meerpersoonshuishouden  

1 persoon op basis van Psychische en lichamelijke gronden 
1 persoon op basis van Problematische Schulden en/of verkwisting  

(2 personen) 

Aanvangswerkzaamheden € 623,30 € 754,19 

Maandtarief (jaartarief € 1.519,20 excl. b.t.w.) € 126,60 € 153,19 

R&V naar rechtbank (eind Rekening & verantwoording) € 233,70 € 282,78 

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

€ 324,60 € 392,77 
 

   

BUDGETBEHEER      Excl. b.t.w.    Incl. 21% b.t.w. 

f; Budgetbeheer bij volmacht als voorloper op bewindvoering   

Eenpersoonshuishouden Maandtarief (jaartarief  
€ 1.103,76 excl. b.t.w.) geen schulden 

         €  91,98 € 111,29 

Eenpersoonshuishouden Maandtarief (jaartarief 
€ 1.428,36 excl. b.t.w.) problematische schulden 

€ 119,03 € 144,02 

Meerpersoonshuishouden Maandtarief (jaartarief 
€ 1.324,56 excl. b.t.w.) geen schulden 

€ 110,38 € 133,55 

Meerpersoonshuishouden Maandtarief (jaartarief  
€ 1.713,96 excl. b.t.w.) problematische schulden 

€ 142,83 € 172,83 
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g; Advieswerkzaamheden   

Uurtarief advieswerkzaamheden € 64,90 € 78,53 

   

*De kosten voor beschermingsbewind zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie volgens de 
Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Tarieven zijn 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 griffie kosten 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. 

 


