TARIEVEN MIJN GELD EN ZO 2017
Hieronder lees je wat je bij Mijn Geld en Zo betaalt voor Bewindvoering,
Budgetbeheer en Beheer Vaste Lasten. Je ziet hele bedragen, mét de BTW
die je er mogelijk over betaalt.
Bewindvoering éénpersoonshuishouden
Bewindvoering standaard
Bewindvoering met problematische schulden

per jaar

per maand

€ 888,00

€ 74,00

€ 1.428,30

€ 119,03

Aanvangswerkzaamheden

€ 519,40

Aanvangswerkzaamheden
na Budgetbeheer of Beheer Vaste Lasten

€ 389,50

Verhuizing/verkoop/ontruiming van de woning

€ 324,60

Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB)

€ 486,90

Opmaken eindrekening & verantwoording

€ 194,80

Bewindvoering tweepersoonshuishouden

per jaar

Bewindvoering standaard

€ 1.065,60

€ 88,80

Bewindvoering
met problematische schulden bij één persoon

€ 1.519,20

€ 126,60

Bewindvoering
met problematische schulden bij twee personen

€ 1.714,00

€ 142,83

Aanvangswerkzaamheden

€ 623,60

Aanvangswerkzaamheden
na Budgetbeheer of Beheer Vaste Lasten

€ 545,40

Verhuizing/verkoop/ontruiming van de woning

€ 324,60

Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB)

€ 486,90

Opmaken eindrekening & verantwoording

€ 233,70

per maand

Budgetbeheer éénpersoonshuishouden *

per jaar

Budgetbeheer

€ 888,00

Aanvangswerkzaamheden Budgetbeheer

€ 223,85

Aangifte Inkomstenbelasting

€ 187,50

Beheer Vaste Lasten éénpersoonshuishouden *

per jaar

Beheer Vaste Lasten

€ 667,90

Aanvangswerkzaamheden Beheer Vaste Lasten

€ 193,60

Aangifte Inkomstenbelasting

€ 235,70

per maand
€ 74,00

per maand
€ 55,66

* Bij een tweepersoonshuishouden berekenen we 120% van het tarief.

Ieder jaar vertelt de overheid wat bewindvoering mag kosten. Dat lees je in de
Regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerder en mentoren.
De tarieven in 2017 zijn gelijk aan die van 2016.
Het is niet de bedoeling van Mijn Geld en Zo om winst te maken. Daarom kunnen
we in 2017 voor Bewindvoering standaard een tarief rekenen dat 20% beneden
het tarief van de overheid ligt.
In principe betaal je de kosten voor bewindvoering zelf. Als je te weinig geld hebt
kun je de gemeente vragen of ze de bewindvoering (mee) willen betalen. Mijn
Geld en Zo kan daar bijzondere bijstand voor aanvragen.
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