
Onderstaande tarieven zijn inclusief BTW

Professioneel bewindvoerder (voor 1 persoon) Jaarbeloning Maand uur

1.395,13€                116,26€                   82,04€                    

1.805,32€                150,44€                  82,04€                    

657,03€                  

Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden 492,47€                  

410,19€                   

614,68€                  

246,84€                  

Professioneel curatele/ bewind en mentor (voor 1 persoon) Jaarbeloning Maand uur
2.511,96€                209,33€                  82,04€                    

2.879,80€               239,98€                  82,04€                    
Standaard beloning curatele 18-23 jr. jeugdhulp 2.879,80€               239,98€                  82,04€                    
Beloning in een curatele met problematische schulden 18-23 jr. jeugdhulp 3.250,06€               270,84€                  82,04€                    

1.182,17€                 
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden 1.034,55€                

410,19€                   
614,68€                  

246,84€                  

Professioneel mentor (voor 1 persoon) Jaarbeloning Maand uur
1.395,13€                116,26€                   82,04€                    
1.805,32€                150,44€                  82,04€                    

657,03€                  
410,19€                   
614,68€                  

Professioneel bewindvoerder (2-p huishouden) Jaarbeloning Maand uur
1.674,64€               139,55€                  82,04€                    
1.920,27€                160,02€                  82,04€                    
2.165,90€               180,49€                  82,04€                    

787,71€                   
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij beide 590,48€                  
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één van beide 689,70€                 

410,19€                   
614,68€                  

296,45€                  

Professioneel curator/ bewind en mentor (2-p huishouden) Jaarbeloning Maand uur
3.627,58€               302,30€                  82,04€                    
3.833,28€               319,44€                  82,04€                    
4.037,77€               336,48€                  82,04€                    
3.956,70€               329,73€                  82,04€                    
4.161,19€                346,77€                  82,04€                    
4.161,19€                346,77€                  82,04€                    

4.365,68€               363,81€                  82,04€                    
4.284,61€                357,05€                  82,04€                    
4.489,10€               374,09€                  82,04€                    
4.694,80€               391,23€                   82,04€                    

1.707,31€                
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij beide 1.542,75€                
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één van beide 1.625,03€               

410,19€                   
614,68€                  

296,45€                  

Verhuizing/ Verkoop/ Ontruiming woning
Beheer Persoonsgevonden Budget (PGB)

Opmaken eindrekening & verantwoording

Problematisch schulden curatele + problematisch schulden curatele
Standaard beloning curatele + curatele 18-23 jr. + jeugdhulp
Standaard beloning curatele + problematische schulden curatele 18-23 jr. + jeugdhulp
Problematisch schulden curatele + curatele 18-23 jr. + jeugdhulp

Curatele 18-23 jr. + jeugdhulp + curatele 18-23 jr. + jeugdhulp
Curatele 18-23 jr. + jeugdhulp + problematisch schulden curatele 18-23 jr. + jeugdhulp
Problematisch schulden curatele 18-23 jr. + jeugdhulp + problematisch schulden curatele 18-23 jr. + jeugdhulp

Aanvangswerkzaamheden

Beide standaard Beloning
Standaard beloning + problematisch Schulden

Problematisch schulden curatele + problematisch schulden curatele 18-23 jr. + jeugdhulp

Aanvangswerkzaamheden

Verhuizing/ Verkoop/ Ontruiming woning
Beheer Persoonsgevonden Budget (PGB)

Opmaken eindrekening & verantwoording

Standaard beloning curatele + standaard beloning curatele
Standaard beloning curatele + problematisch schulden curatele

Standaard beloning mentorschap
Beloning in een mentorschap met psychische problemen

Aanvangswerkzaamheden
Verhuizing
Beheer Persoonsgevonden Budget (PGB)

Beheer Persoonsgevonden Budget (PGB)

Opmaken eindrekening & verantwoording

Standaard beloning curatele
Beloning in een curatele met problematische schulden

2 3

Tarieven 2020

Standaard beloning

Beloning in een bewind met problematisch Schulden

Aanvangswerkzaamheden

Verhuizing/ Verkoop/ Ontruiming woning

Aanvangswerkzaamheden

Problematisch schulden + problematisch schulden

Verhuizing/ Verkoop/ Ontruiming woning
Beheer Persoonsgevonden Budget (PGB)

Opmaken eindrekening & verantwoording
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Tarieven 2020

Professioneel curator/ bewind en mentor + bewind (2-p huishouden) Jaarbeloning Maand uur
2.790,26€               232,52€                  82,04€                    
3.037,10€               253,09€                  82,04€                    
2.995,96€              249,66€                  82,04€                    
3.241,59€                270,13€                   82,04€                    
3.159,31€                263,28€                  82,04€                    
3.406,15€               283,85€                  82,04€                    
3.365,01€               280,42€                  82,04€                    
3.610,64€               300,89€                 82,04€                    

1.312,85€                
Aanvangswerkzaamheden, indien budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij curatele 1.132,56€                
Aanvangswerkzaamheden, indien budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij bewind 1.214,84€                

410,19€                   
614,68€                  

296,45€                  

Professioneel curator/ bewind en mentor + mentor (2-p huishouden) Jaarbeloning Maand uur
3.627,58€               302,30€                  82,04€                    
3.996,63€              333,05€                  82,04€                    
3.996,63€              333,05€                  82,04€                    
4.365,68€               363,81€                  82,04€                    
3.956,70€               329,73€                  82,04€                    
4.324,54€               360,38€                  82,04€                    
4.324,54€               360,38€                  82,04€                    
4.694,80€               391,23€                   82,04€                    

1.707,31€                
Aanvangswerkzaamheden, indien budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij curatele 1.559,69€               

410,19€                   
614,68€                  

246,84€                  

Professioneel mentor (2-p huishouden) Jaarbeloning Maand uur
2.511,96€                209,33€                  82,04€                    

2.879,80€               239,98€                  82,04€                    
3.250,06€               270,84€                  82,04€                    

1.182,17€                 
410,19€                   
614,68€                  

* Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.
* Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter 
  de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.
* Tarieven dienen te worden afgerond op hele cijfers conform 'Art. 13 lid 4 regeling Beloning curatoren bewindvoerders en mentoren'
* De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand waarin de bewindvoerder, mentor of curator is benoemd en wordt in
  maandelijkse termijnen betaald, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.

Beheer Persoonsgevonden Budget (PGB)

Verhuizing/ Verkoop/ Ontruiming woning
Beheer Persoonsgevonden Budget (PGB)

Opmaken eindrekening & verantwoording

Standaard beloning mentorschap + standaard beloning mentorschap

* Voor meer gedetailleerde uitleg per Artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant 2014 Nr. 32149
   Voor meer informatie over de tariefswijziging per 01-01-2020, zie de volledige bekendmaking uit de Staatscourant 2019 Nr. 53866

Mentorschap met psychische problemen + mentorschap met psychische problemen

Aanvangswerkzaamheden
Verhuizing

Standaard beloning curatele + Standaard beloning mentorschap
Standaard beloning curatele + mentorschap met psychische problemen 18-23 jr.

Standaard beloning mentorschap + mentorschap met psychische problemen

Problematische schulden curatele + mentorschap met psychische problemen 18-23 jr.
Curatele 18-23 jr. + jeugdhulp + standaard beloning mentorschap
Curatele 18-23 jr. + jeugdhulp + mentorschap met psychische problemen 18-23 jr.
Problematische schulden curatele 18-23 jr. + jeugdhulp + standaard beloning mentorschap
Problematische schulden curatele 18-23 jr. + jeugdhulp + mentorschap met psychische problemen 18-23 jr.

Aanvangswerkzaamheden

Problematische schulden curatele + standaard beloning mentorschap

Standaard curatele 18-23 jr. + jeugdhulp + standaard beloning bewind
Standaard curatele 18-23 jr. + jeugdhulp + problematisch schulden bewind
Problematisch schulden curatele 18-23 jr. + jeugdhulp + standaard beloning bewind
Problematisch Schulden curatele 18-23 jr. + jeugdhulp + problematisch schulden bewind

Aanvangswerkzaamheden

Verhuizing/ Verkoop/ Ontruiming woning
Beheer Persoonsgevonden Budget (PGB)

Opmaken eindrekening & verantwoording

Standaard beloning curatele + standaard beloning bewind
Standaard beloning curatele + problematische schulden bewind
Problematische schulden curatele + standaard beloning bewind
Problematische schulden curatele + problematisch schulden bewind
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