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Tarieven en inhoud pakketten Basalt Bewindvoering en 
Inkomensbeheer 2015 

 

Basalt levert in 2014 de volgende diensten: Beheer PGB, Inkomensbeheer Basis, Inkomensbeheer compleet en 

Bewindvoering. Hieronder wordt per dienst toegelicht welke werkzaamheden er onder de dienst vallen.  

Inkomensbeheer Basis 

Basalt betaalt maandelijks de huur, energiekosten, waterkosten, ziektekostenverzekering en de eigen bijdrage van 

het CAK. Het restant wordt op de leefgeldrekening gestort. Daar betaalt de cliënt zelf de andere rekeningen van.  

 

Inkomensbeheer Compleet 

Niet alleen uw huur, energie en water en ziektekostenverzekering, maar ook alle andere rekeningen welke zijn 

opgenomen in het budgetplan worden maandelijks door Basalt betaald. Het restant wordt op uw leefgeldrekening 

gestort. Daarnaast wordt er elke maand een bedrag gereserveerd voor het eigen risico van de zorgverzekering. 

 

Beheer Persoonsgebonden Budget 

 

Onder het beheer van een Persoonsgebonden Budget vallen bij Basalt de volgende werkzaamheden: 

 

- Wij fungeren als postadres voor al uw PGB correspondentie 

- Controleren alle zorgovereenkomsten, en indien gewenst kunnen wij deze voor u opstellen 

- Beoordelen of de afspraken met uw zorgverlener passen binnen uw indicatie en PGB budget 

- Voeren van de salarisadministratie indien nodig 

- Controleren alle facturen van de zorgverleners 

- Indienen de betaalverzoeken in bij de SVB van alle facturen 

- Voeren van bezwaarprocedures richting het zorgkantoor 

- Verzamelen gegevens bij eventuele uitgebreide controles en zenden deze naar het zorgkantoor 

- Monitoren budgetoverzichten 

- 5 jaar lang bewaren wij de administratie in ons archief (Wettelijke termijn) 

 

 

Beschermingsbewind 

Bij beschermingsbewind worden dezelfde werkzaamheden gedaan als bij Inkomensbeheer compleet. Daarnaast 

draagt Basalt zorg voor het maximaliseren van het inkomen door het aanvragen van toeslagen, doet de aangifte 

inkomstenbelasting (Box 1), vraag kwijtschelding aan voor gemeentelijke  heffingen. Bij beschermingsbewind is 

Basalt ook volledig aansprakelijk voor het behartigen van de vermogensrechtelijke positie van de cliënt. Vanuit die 

positie kan Basalt meer betekenen voor de cliënt. Bovendien wordt bij beschermingsbewind ook verantwoording 

afgelegd aan de rechtbank. 

 

Vergoeding Kosten 

In veel gevallen worden de kosten voor bewindvoering vergoedt door de gemeente. In sommige gevallen kan dit ook 

gelden voor Inkomensbeheer. Het PGB beheer, kan wanneer er geen sprake is van beschermingsbewind, betaald 

worden vanuit het vrij besteedbaar bedrag van het PGB. 
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In de onderstaande tabel staat nogmaals in één overzicht aangegeven per dienst welke werkzaamheden er wel en 

niet zijn inbegrepen. 

 

 Inkomensbeheer Basis Inkomensbeheer compleet Beschermingsbewind 

Betaling Huur    
Betaling Gas,Water,Electra    
Betaling Zorgpolis    
Betaling Eigen bijdrage CAK    
Betaling Overige facturen x   
Inventariseren schulden x   
Betalingsregelingen treffen x   
Aanvragen toeslagen x x  

Aangifte Inkomstenbelasting Box 1 x x  

Rapportage aan rechtbank x x  
Kwijtschelding gem. heffingen x x  

 

De nieuwe tarieven (conform LOVCK) voor bewindvoering 2015. De tarieven hieronder benoemd zijn inclusief 21% 

BTW. 

Eenpersoonsbewind Maandtarief Opstartkosten 

Standaard € 111,42 € 629,20 

Problematische schulden € 144,19 € 629,20 

Is er voorafgaand budgetbeheer uitgevoerd door Basalt, dan worden de opstartkosten € 471,90 

Tweepersoonsbewind Maandtarief Opstartkosten 

Standaard € 133,70 € 755,04 

Problematische schulden een persoon € 153,36 € 755,04 

Problematische schulden twee persoons € 173,03 € 755,04 

Is er voorafgaand budgetbeheer uitgevoerd door Basalt, dan worden de opstartkosten € 566,28 

Overige werkzaamheden Tarief 

Eindrekening en verantwoording € 235,95 

Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 393,25 

Extra werkzaamheden € 78,65 

 

 

 

Inkomensbeheer (Budgetbeheer) Maandtarief 

Basis (Vaste lasten, max. 5 rekeningen 

p/m) 
€ 29,50 

Compleet (Alle rekeningen) € 64,50 

Eenmalige opstartkosten € 129,50 

Kosten bij verhuizing € 90,- 

 

 

 

Beheer Persoonsgebonden Budget Maandtarief 

Beheer Persoonsgebonden Budget € 49,16 


