
Budgetbeheer is het (tijdelijk) uitbesteden van 
het budget. Een deel van het beheer van het geld 
wordt voor de cliënt gedaan. De cliënt behoudt wel 
zeggenschap over zijn geld. Aan begeleiding bij 
budget & beheer (B&B) zijn kosten verbonden. Op de 
achterkant van deze informatiekaart staat het overzicht 
met de kosten die in rekening worden gebracht.
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Betaling/vergoeding van de kosten 
De maandelijkse kosten worden rond de 25ste 

van iedere maand vanaf de beheerrekening 

betaald. De intakekosten zijn eenmalig. In 

overleg met de budgetbeheerder kunnen deze 

eventueel in maximaal 12 termijnen betaald 

worden, gerekend vanaf de datum van de intake. 

Kosten bank
Naast bovengenoemde kosten voor de 

dienstverlening die B&B zelf biedt, brengt de 

bank eveneens kosten bij de cliënt in rekening. 

B&B opent een rekening bij de ABN Amro, de 

bank hanteert hiervoor onderstaande tarieven: 

•	 Kosten Beheerrekening:

 Het openen van de Beheerrekening kost  

 eenmalig € 20,-. De maandelijkse kosten  

 voor een betaalpakket liggen tussen € 1,55 en  

 € 6,25.

•	 Kosten Leefgeldrekening:

 Het openen van de Leefgeldrekening kost  

 eenmalig € 20,-. De maandelijkse kosten  

     voor de leefgeldrekening zijn onderdeel  

     van de kosten van het betaalpakket dat van  

    de beheerrekening wordt geïncasseerd.

Kosten budgetbeheer

Aan budgetbeheer zijn kosten verbonden. 

Is uw inkomen hoger dan de bijstandsnorm? 

Dan moet u deze kosten zelf betalen.

Heeft u een uitkering via de sociale dienst of 

een ander inkomen op bijstandsniveau, dan 

kunnen de kosten voor budgetbeheer, of een 

deel ervan, in sommige gemeenten vergoed 

worden via de bijzondere bijstand. De 

bijzondere bijstand wordt in dit geval door de 

budgetbeheerder voor de cliënt aangevraagd.

Als u weer in staat bent om zelf uw eigen 

financiën te beheren zal er in overleg met 

de budgetbeheerder worden besproken de 

financiële administratie weer over te dragen.

Tarieven
•	 Eenpersoonshuishouden:  

 Intakekosten  € 262,- 

 Maandelijkse kosten € 84,-

 Afsluitkosten  € 99,-  

 

•	 Meerpersoonshuishouden: 

 Intakekosten  € 315,- 

 Maandelijkse kosten € 100,-

 Afsluitkosten  € 119,-

Meer informatie over B&B?

Vraag naar de informatiekaart over 

budgetbeheer of ga naar fivoor.nl
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