
 
 
 

Diensten en Tarieven Rappórt inkomensbeheer 2019 

  

Diensten per pakket (o.b.v. maandtarief) IB* IBB* BR* 

Beheerrekening openen x x x 

Opstellen budgetplan (overzicht inkomen/uitgaven) x x x 

Ontvangen alle inkomsten x x x 

Betalen vaste lasten inclusief huishoudgeld x x x 

Doen van losse betalingen x x   

Maken noodzakelijke reserveringen x x   

Uitvoeren extra betalingen x x   

(Huis)bezoek tijdens overdracht x     

Ontvangen post x     

Declareren ziektekosten x     

Aanvragen heffingskortingen x     

Aanvragen kwijtscheldingen x     

Belastingaangifte tijdens inkomensbeheer / bewind x     

Aanvragen huur- en zorgtoeslag x     

  

Tarieven IB* IBB* BR* 

Intake 428,5 306 183 

Maandtarief 92 55 36,75 

Kosten afwikkeling dossier 163 102 76,55 

Uurtarief 78,65 78,65 78,65 

  

IB* = Inkomensbeheer   IBB* = Inkomensbeheer Basis   BR* = Budgetrekening 

  

Bij huishoudens met meer dan één persoon wordt het tarief voor de intake en het maandtarief 
met 20 % verhoogd 

 

 

Budgetscan & advies €195,=  

We stellen een maandbudget op en geven aan hoe je dit kunt verbeteren en hoe je met 
eventuele schulden om moet gaan.  
Als je na het advies kiest voor inkomensbeheer of beschermingsbewind, worden de kosten van 
het advies van de intakekosten afgetrokken. 

 

 



 
 
 

 

Tarieven beschermingsbewind 2019 

Professioneel bewindvoerder 

Beloning inclusief btw (in euro's) per jaar 
per 
maand 

per 
uur 

Standaard beloning (17 uur) 1.369,32 114,14 80,47 

Beloning bewind met problematische schulden 1.771,44 147,62 80,47 

Aanvangswerkzaamheden 644,93     

Aanvangswerkzaamheden, met vooraf inkomensbeheer 482,79     

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning 402,93     

Beheer Persoonsgebonden Budget 603,79     

Opmaken eindrekening en verantwoording 242,00     

        

Professioneel bewindvoerder (2p-huishouden*) 

Beloning inclusief btw (in euro's) per jaar 
per 
maand 

per 
uur 

Beiden standaard (60% van 17 + 17 uur) 1.643,18 136,94 80,47 

Standaard + schulden partner (60 % van 17 + 22 uur) 1.885,18 157,09 80,47 

Beide partners schulden (60% van 22 + 22 uur) 2.125,97 177,17 80,47 

Aanvangswerkzaamheden 773,19     

Aanvangswerkzaamheden, met vooraf inkomensbeheer 579,59     

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning 402,93     

Beheer Persoonsgebonden Budget 603,79     

Opmaken eindrekening en verantwoording 290,40     

        

* 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 het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan 
€1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen. 


