WIJZIGING VAN DE AANBEVOLEN TARIEVEN VOOR DE BELONING VAN
BESCHERMINGSBEWINDVOERDERS, CURATOREN EN MENTOREN
JAAR 2014

Bij Besluit van 28 juni 2013 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie het beloningstarief voor
bewindvoerders WSNP met 0,389% verhoogd. Zoals gebruikelijk volgt het LOVCK deze verhoging in
zijn aanbeveling voor de tarieven voor de beloning van beschermingsbewindvoerders, curatoren en
mentoren met ingang van het volgend kalenderjaar.
De nieuwe tarieven zijn in onderstaande tabel verwerkt.

Tarieftabel 2014
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW
Opgemerkt wordt dat met ingang van 1 oktober 2012 het BTW-percentage is gewijzigd van 19% naar
21%.
De tarieven in de kolommen voor de bijzondere verrichtingen, zoals intake, gelden alleen voor het jaar
2014.
Bewindvoerder
Categorie
a. fam. bewindv.
b. prof. bewindv.
c. prof. bewindv/lid BPBI

Tarief 2013
Tarief 2014
591 (447,50 + 143,50)
593 (449 + 144)
887,50 (744 + 143,50)
891 (747 + 144)
1.020 (876,50 + 143,50) 1.024 (880 + 144)

Intake
338,50
387,50

ontruiming
279,50
321

Eind R&V
160,50
192,50

Curator en Combinatie bewindvoerder en mentor
Categorie

Tarief 2013

Tarief 2014

Intake

a. fam. bewindv.

887 (671,50 +
215,50)
1.332 (1.116,50 +
215,50)
1.530 (1.314,50 +
215,50)

890 (674 + 216)

b. prof. bewindv.
c. prof. bewindv. lid
BPBI of vrijwilliger
met contract MNN

-

Eind
R&V
-

Regelen
verhuizing
-

ontruim
ing
-

1.337 (1.121 + 216)

507,50

160,50

279,50

279,50

1.536 (1.320 + 216)

581,50

192,50

321

321

Toelichting
De verhoging is niet alleen op de beloning van de werkzaamheden toegepast, maar ook, in verband met
de inflatie, op de forfaitaire component voor onkosten. Volgens de gebruikelijke systematiek is de
verhoging toegepast op de totale vergoeding per jaar.
De uurtarieven worden als volgt berekend: het jaarbedrag wordt gedeeld door het aantal uren dat
forfaitair wordt toegerekend aan het vervullen van de taak (bij een bewindvoerder 16 uur en bij de
gecombineerde functies van bewindvoerder en mentor 24 uur per jaar). Daarna wordt de uitkomst
afgerond op het naastbij gelegen veelvoud van 50 cent.
Indien het uurtarief inclusief kostencomponent wordt gehanteerd, kunnen daarnaast geen onkosten
worden gedeclareerd. Dat is wel mogelijk als het “netto” beloningsuurtarief wordt gebruikt.

Hierbij wordt aanbevolen dat hantering van het uurtarief voor speciale verrichtingen, die niet tot de
standaardtaak behoren, alleen wordt toegestaan als daarvoor vooraf machtiging van de kantonrechter is
verkregen. Deze kan dan een aantal extra uren bepalen.
De uurtarieven 2014 – afgeleid uit de tabel op de hiervoor beschreven wijze – zijn, exclusief BTW:
- prof. bewindvoerder
- prof. bewindvoerder, lid BPBI

€ 55,50 (inclusief onkosten)
€ 64
(inclusief onkosten)

€ 46,50 (exclusief onkosten)
€ 55
(exclusief onkosten)

Bij het intaketarief wordt rekening gehouden met het feit dat meer gegevens moeten worden verzameld,
dan voor de behartiging van alléén de materiële, of alléén de immateriële belangen nodig zijn. Voor het
opmaken van een eindrekening gaat dat echter niet op, zodat op dat tarief niet de factor 1,5 is toegepast.
De activiteiten “regelen van een verhuizing”en het “ontruimen van de woning” zijn niet met de factor
1,5 vermenigvuldigd, omdat de ene activiteit (regelen van de verhuizing) volledig tot de mentortaak
behoort en de andere, de ontruiming van de woning, volledig tot die van de bewindvoerder. Het gaat om
verschillende typen werkzaamheden, waarbij enerzijds synergie geen rol speelt en anderzijds er geen
meerwerk is omdat ook de andere beschermingsfunctie wordt vervuld.
Mentor
Categorie
a. fam. mentor
b. prof. mentor.
c. vrijwilliger onder
MNN

contract

Tarief 2013
291,50 (148 + 143,50)
887,50 (744 ) 143,50)
1.020 (876,50 + 143,50)

Tarief 2014
293 (149 + 144)
891 (747 + 144)
1.024 (880 + 144)

Intake
338,50
387,50

Regelen verhuizing
279,50
321

Toelichting
De tarieven zijn op gelijke wijze verhoogd als die voor bewindvoerders.
De uurtarieven voor 2013 zijn, exclusief BTW:
- prof. mentor
- vrijwilliger onder contract MNN
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€ 55,50 (inclusief onkosten) € 46,50 (exclusief onkosten)
€ 64
(inclusief onkosten) € 55
(exclusief onkosten)

