Tarievenlijst per 1-1-2016
Beschermingsbewind
Onderstaande tarieven zijn conform de regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie.

Uurloon
Houkes Bewindvoerders B.V.
postbus 1102
7801 BC Emmen
T 0591 659 929
F 0591 659 926
info@houkesbewindvoerders.nl
BTW nummer NL8139.78.348.B01

Beconnummer 8139.78.348

78,53

Alleenstaande
Intake & opstart
Intake & opstart, vooraf gegaan door budgetbeheer
Jaarloon standaard beschermingsbewind (17 uurlonen)
Omgerekend per maand
Jaarloon bewind met problematische schulden
Omgerekend per maand
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning
PGB beheer
Omgerekend per maand
Eindrekening & verantwoording

628,47
471,30
1.335,48
111,29
1.728,24
144,02
392,77
589,15
49,09
235,71

KvK 04076217
Aangesloten instelling AFM
12041674

(Echt)paar
Voor (echt)paren en economische eenheden

Intake & opstart
Intake & opstart, vooraf gegaan door budgetbeheer
Jaarloon standaard beschermingsbewind
Omgerekend per maand
Jaarloon bewind waarvan één met problematische schulden
Omgerekend per maand
Jaarloon bewind met beide problematische schulden
Omgerekend per maand
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning
PGB beheer
Omgerekend per maand
Eindrekening & verantwoording

754,19
565,68
1.602,65
133,55
1.838,23
153,19
2.073,94
172,83
392,77
589,15
49,09
282,77

Algemeen
Voor meer gedetailleerder uitleg, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant Nr.
32149. Voor meer informatie over de tariefswijziging per 1-1-2016, zie de volledige
bekendmaking uit de Staatscourant Nr. 44008.

Lid van de branchevereniging
voor Professionele
Bewindvoerders en
Inkomensbeheerders
www.BPBI.nl

Bovengenoemde bedragen zijn vaste tarieven. Het is mogelijk om voor andere kosten nog
extra gelden in rekening te brengen, bijvoorbeeld inwinnen juridisch advies, reis-uren c.q.
reiskosten, enz.
Als blijkt dat er in een bepaalde situatie meer of andere kosten (moeten) worden gemaakt dan
het vastgestelde bedrag, zal de bewindvoerder voor deze extra kosten toestemming
(machtiging) moeten vragen aan de kantonrechter. Hierbij moet de bewindvoerder aan het
kantongerecht duidelijk kunnen maken dat de kosten ook werkelijk hoger of anders zijn dan
het forfaitaire bedrag dat men jaarlijks al in rekening mag brengen.
Indien cliënt in aanmerking komt voor vergoeding middels bijzondere bijstand van de
gemeente verzorgt Houkes Bewindvoerders deze aanvraag. De bewindvoerdersvergoeding
wordt dan ook pas in rekening gebracht indien de bijzondere bijstand is toegekend.
Alle bedragen zijn in Euro en inclusief 21% BTW.

