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Budgetcoaching 2021 
 

Voor particulieren 
Wil je weten of ik als budgetcoach iets voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met mij 
op. Ieder budgetcoachingstraject is namelijk maatwerk en kan voor iedereen verschillend worden 
ingevuld.  

Afhankelijk van jouw situatie, de urgentie van de problematiek, je eigen inzet en jouw leervermogen 
inventariseren we samen wat je nodig hebt. Op basis van al deze gegevens maak ik vervolgens een 
passende offerte voor je. 

Ben je werknemer, informeer dan ook eens bij je werkgever naar de mogelijkheid de 
werkkostenregeling in te zetten voor jouw budgetcoachingstraject. 

 

 

 

 

 

Voor werkgevers 
Een budgetcoachingstraject is maatwerk en kan voor iedereen verschillend worden ingevuld. 
Afhankelijk van de situatie, de urgentie van de problematiek, de eigen inzet en het leervermogen van 
de cliënt, nemen de meeste trajecten 6 tot 8 coachingsgesprekken in beslag. Een coachingsgesprek 
duurt in principe 1,5 uur.  

In de prijs zit inbegrepen: 

 uitgebreide intake 
 ordenen van de administratie 
 inzicht geven in de inkomsten, uitgaven en schulden  
 een budgetmaand- en jaaroverzicht maken 
 opstellen plan van aanpak 
 de mogelijkheden voor toeslagen en subsidies bekijken 
 leren sparen/reserveren voor incidentele en jaarlijks terugkerende betalingen 
 maken van een schuldenoverzicht 
 begeleiding bij het maken van een aflossingsvoorstel en het treffen van betalingsafspraken 
 de benodigde Nibud materialen 
 nazorg 

 
Voor een traject van 8 sessies reken ik bijvoorbeeld € 960,00 (excl. BTW). 

Daarnaast bereken ik buiten Winterswijk een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. 
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Inzet werkkostenregeling 

Vanaf 1 januari 2015 is iedere werkgever verplicht om de werkkostenregeling toe te passen. Binnen 
de werkkostenregeling mag de werkgever maximaal 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan 
onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Het budgetcoachingstraject kan dus 
wellicht voor een deel onbelast vergoed worden door de werkgever. 

Een andere mogelijkheid kan zijn dat de werknemer belast loon ruilt voor onbelast loon ten aanzien 
van budgetcoaching. Dit is de zogenaamde “Cafetariaregeling” en kan worden toegepast binnen de 
werkkostenregeling. Voordeel hiervan is dat over het ingeleverde stukje belaste loon geen 
loonbelasting hoeft te worden betaald. 

Wil je weten of ik als budgetcoach iets voor jou en je werknemer kan betekenen? Neem vrijblijvend 
contact met mij op. 
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Bewindvoering 2021 
 

Sinds 2015 worden de tarieven voor bewindvoering door de overheid vastgesteld volgens de 
Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De tarieven zijn afhankelijk van de aard 
van de bewindvoering (met of zonder schulden) en de samenstelling van het huishouden (één- of 
meer personen). 

Hieronder staan de meest voorkomende tarieven. Tijdens het intakegesprek wordt besproken welk 
tarief in principe zal worden berekend. Het te hanteren tarief wordt expliciet benoemd in de 
beschikking van de rechtbank. 

Wanneer je een laag inkomen hebt, kan het zijn dat je in aanmerking komt voor bijzondere bijstand 
van de gemeente om de kosten voor het beschermingsbewind (deels) te betalen. Als dit het geval is, 
vraag ik deze bijzondere bijstand aan. 

LET OP: Alle tarieven in het onderstaande overzicht inclusief 21% btw. Onderstaande tarieven gelden 
voor 2021. 

Beschermingsbewind Maandtarief Eenmalige  
aanvangskosten 

Kosten 
beëindiging 
bewind 

Alleenstaande € 119,69 € 676,39 € 254,10 

Alleenstaande met schulden € 154,88 € 676,39 € 254,10 

Samenwonenden € 143,59 € 810,70 € 304,92 

Samenwonenden met  
één persoon met schulden € 164,66 € 810,70 € 304,92 

Samenwonenden met  
beide personen met schulden € 185,74 € 810,70 € 304,92 

 

Overige tarieven   

Verhuizing, ontruiming en/of verkoop van huis € 422,29 eenmalig / per keer 

Beheren PGB (persoonsgebonden budget) € 632,83 per jaar 

Uurtarief bewindvoerder igv extra werkzaamheden € 84,46 per uur, in overleg met de 
rechtbank 

Griffiekosten rechtbank € 85,00 bij aanvang bewind 
 


