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Tarieven NaMensU   

Alle genoemde tarieven zijn  exclusief 21% BTW en de tarieven zijn vastgesteld door de 

overheid en zijn kenbaar gemaakt in de staatscourant. 

 
 
Tarieven bewindvoering  

 Jaarbeloning                                      2-p huishouden * 

Familiecurator of combinatie 
bewindvoerder + mentor 

1.078,70€ 1.558,20€ 

Familiebewindvoerder 599,30€ 719,20€ 

Familiementor 599,30€ 1.078,70€ 

Combi 
curator+bewindvoerder 

 1.198,60€ 

Combi curator + mentor  1.558,20€ 

 

Professioneel curator of 
combinatie bewindvoerder + 
mentor (voor 1 persoon) 

jaarbeloning maand uur 

Standaard beloning (90% van 
17+17 uur) 

1.986,70€ 165,56€ 64,90€ 

Beloning in een curatele met 
problematische schulden (90% 
van 17+22 uur) 

2.278,80€ 189,90€ 64,90€ 

Beloning in een curatele 18-
23jr. jeugdhulp (90% van 
17+22 uur) 

2.278,80€  189,90€ 64,90€ 

Beloning in een curatele met 
problematische schulden 18-
23jr. jeugdhulp 

2.571,00€ 214,25€ 64,90€ 

Aanvangswerkzaamheden 934,90€   

Aanvangswerkzaamheden, 
indien vooraf budgetbeheer 
heeft plaatsgevonden 

818,00€   

Verhuizing/verkoop/ontruimin
g woning 

324,60€   

Beheer Persoongebonden 
Budget (PGB) 

486,90€   

Opmaken eindrekening & 
verantwoording 
 

194,80€   
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Professioneel bewindvoerder jaarbeloning maand uur 

Standaard beloning (17 uur) 1.103,70€ 91,98€ 64,90€ 

Beloning in een bewind met 
problematische schulden (17u 
+ 5u) 

1.428,30€ 119,03€ 64,90€ 

Aanvangswerkzaamheden 519,40€   

Aanvangswerkzaamheden, 
indien vooraf budgetbeheer 
heeft plaatsgevonden 

389,50€   

Verhuizing/verkoop/ontruimin
g woning 

324,60€   

Beheer Persoongebonden 
Budget (PGB) 

486,90€   

Opmaken eindrekening & 
verantwoording 
 

194,80€   

 

Professioneel mentor jaarbeloning maand uur 

Standaard beloning (17 uur) 1.103,70€ 91,98€ 64,90€ 

Beloning in een mentorschap 
met psychische problemen 18-
23 jaar (17u + 5u) 

1.428,30€ 119,03€ 64,90€ 

Aanvangswerkzaamheden 519,40€   

Verhuizing 324,60€   

Beheer Persoongebonden 
Budget (PGB 

486,90€   

 

Professioneel curator (2-p 
huishouden*) 

jaarbeloning maand uur 

Beide standaard curatele 2.869,70€ 239,14€ 64,90€ 

Standaard curatele + schulden 
curatele 

3.032,00€ 252,67€ 64,90€ 

Schulden curatele + schulden 
curatele 

3.194,30€ 266,19€ 64,90€ 

Standaard curatele + curatele 
18-23jr. + jeugdhulp 

3.129,40€ 260,78€ 64,90€ 

Standaard curatele + schulden 
curatele 18-23jr. + jeugdhulp 

3.291,70€ 274,31€ 64,90€ 

Schulden curatele+ curatele 
18-23jr. + jeugdhulp 

3.291,70€ 274,31€ 64,90€ 

Schulden curatele + 
schuldencuratele 18-23jr. + 
jeugdhulp 

3.454,00€ 287,83€ 64,90€ 

Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + 
curatele 18-23jr. + jeugdhulp 

3.389,10€ 282,43€ 64,90€ 
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Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + 
schuldencuratele 18-23jr. + 
jeugdhulp 

3.551,40€ 295,95€ 64,90€ 

Schuldencuratele 18-23jr. + 
jeugdhulp + schuldencuratele 
18-23jr. + jeugdhulp 

3.713,70€ 309,48€ 64,90€ 

Aanvangswerkzaamheden 1.350,40€   

Aanvangswerkzaamheden, 
indien vooraf budgetbeheer 
heeft plaatsgevonden 

1.285,50€   

Verhuizing/verkoop/ontruimin
g woning 

324,60€   

Beheer Persoongebonden 
Budget (PGB) 

486,90€   

Opmaken eindrekening & 
verantwoording 

233,70€   

                                                             
 
 

  

   
* 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 1 decimaal achter de komma conform 'Art. 13 regeling 
Beloning' 
* Voor meer gedetailleerde uitleg per Artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de 
Staatscourant Nr. 32149 
* Voor meer informatie over de tariefswijziging per 1-1-2016, zie de volledige 
bekendmaking uit de Staatscourant Nr. 44008 

* De rechtbank stelt bij de benoeming ook de vergoeding vast. De bovengenoemde tarieven zijn 

actueel en vast gesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De tarieven worden 

jaarlijks vast gesteld. 

Wanneer een cliënt beperkte inkomsten en vermogen heeft dan kunnen we bekijken of het 

mogelijk is om de kosten van NaMensU in zijn geheel of gedeeltelijk terug te vragen bij de 

gemeente via de bijzondere bijstand 
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