
 

 

 

 

 

 

 

Tarieven 2019 inclusief BTW – landelijk vastgesteld 
 
De financiële vergoeding voor een de werkzaamheden van een bewindvoerder / mentor zijn lande-
lijke vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd. De vergoeding komt voor rekening van de betrok-
kene. Indien de betrokkene deze kosten zelf niet kan dragen, kan deze in aanmerking komen voor 
vergoeding uit de bijzondere bijstand. 
 

Let op: Indien een beschikking is afgegeven in het tweede deel van de maand, dien je een ½ maand-

vergoeding in rekening te brengen bij de klant. Dit is dus niet een verhouding op basis van het aantal 

resterende dagen, maar altijd een ½ maandvergoeding.  

 
Maandtarief 
 
Bewindvoering: 

Alleenstaande € 114,14 (incl. 21% BTW) 

Samenwonenden € 136,93 (incl. 21% BTW) 

 
Bewindvoering met problematische schulden: 

Alleenstaande € 147,62 (incl. 21% BTW) 

Samenwonenden € 177,16 (incl. 21% BTW) 

   

Mentorschap:   

Alleenstaande € 114,14 (incl. 21% BTW) 

Samenwonende € 205,39 (incl. 21% BTW) 

Jeugdhulp van 18-23 jaar € 147,62 (incl. 21% BTW 

 

Bewindvoering en mentorschap: 

Alleenstaande €  205,39 (incl. 21% BTW) 

Alleenstaande met schulden €  235,54 (incl. 21% BTW) 

 
 
(mentor van een persoon in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar die jeugdhulp heeft gehad in verband met een psychisch of psychosociaal 
probleem, psychische stoornis, gedragsproblemen of verstandelijke beperking) 

 
Indien er sprake is van gecombineerd mentorschap en beschermingsbewind binnen ZEKER (of curatele), mag 
slechts 90% van beide maandvergoedingen in rekening gebracht worden.  
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Eenmalig tarief 
 
Intakevergoeding: 

Bewindvoering alleenstaande €  644,93 (incl. 21% BTW) 

Bewindvoering samenwonenden €  773,19 (incl. 21% BTW) 

Mentorschap alleenstaande € 644,93 (incl. 21% BTW) 

Mentorschap samenwonenden € 1.160,39 (incl. 21% BTW) 

Bewindvoering en mentorschap 1p € 1.160,39 (incl. 21% BTW) 

   

Beëindigingstarief (bewind en curatele) 

Eenmalig tarief alleenstaande €  242,00 (incl. 21% BTW) 

Eenmalig tarief samenwonenden €  290,40 (incl. 21% BTW) 

  
Enkele afwijkende tarieven 

Uurtarief €    80,47 (incl. 21% BTW) 

Verhuizing/ontruiming/verkoop €  402,93 (incl. 21% BTW) 

PGB Beheer p. jr. €  603,79 (incl. 21% BTW) 

 


