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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. 

 

Professioneel curator of 

combinatie bewindvoerder + 

mentor (voor 1 persoon) 

jaarbeloning maand uur 

Standaard beloning (90% van 

17+17 uur) 

€2137,00 €178,08 €69,80 

Beloning in een curatele met 

problematische schulden (90% 

van 17+22 uur) 

€2449,00 €204,08 €69,80 

Beloning in een curatele 18-23jr. 

jeugdhulp (90% van 17+22 uur) 

€2449,00 €204,09 €69,80 

Beloning in een curatele met 

problematische schulden 18-23jr. 

jeugdhulp 

€2764,00 €230,33 €69,80 

Aanvangswerkzaamheden €1005   

Aanvangswerkzaamheden, indien 

vooraf budgetbeheer heeft 

plaatsgevonden 

€880,00   

Verhuizing/verkoop/ontruiming 

woning 

€349,00   

Beheer Persoonsgebonden 

Budget (PGB) 

€523,00   

Opmaken eindrekening & 

verantwoording 

 

€210,00   

 

 

 

Professioneel bewindvoerder jaarbeloning maand uur 

Standaard beloning (17 uur) €1187,00 €98,92 €69,80 

Beloning in een bewind met 

problematische schulden (17u + 

5u) 

€1536,00 €128,00 €69,80 

Aanvangswerkzaamheden €559,00   

Aanvangswerkzaamheden, indien 

vooraf budgetbeheer heeft 

plaatsgevonden 

€419,00   

Verhuizing/verkoop/ontruiming 

woning 

€349,00   

Beheer Persoonsgebonden 

Budget (PGB) 

€523,00   

Opmaken eindrekening & 

verantwoording 

 

€210,00   
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Professioneel mentor jaarbeloning maand uur 

Standaard beloning (17 uur) €1187,00 €98,92 €69,80 

Beloning in een mentorschap met 

psychische problemen 18-23 jaar 

(17u + 5u) 

€1536,00 €128,00 €69,80 

Aanvangswerkzaamheden €559,00   

Verhuizing €349,00   

Beheer Persoongebonden Budget 

(PGB 

€523,00   

 

 

 

Professioneel curator (2-p 

huishouden*) 

jaarbeloning maand uur 

Beide standaard curatele €3085,00 €257,08 €69,80 

Standaard curatele + schulden 

curatele 

€3260,00 €271,67 €69,80 

Standaard curatele + curatele 18-

23jr. + jeugdhulp 

€3365,00 €280,42 €69,80 

Standaard curatele + schulden 

curatele 18-23jr. + jeugdhulp 

€3539,00 €294,92 €69,80 

Standaard curatele + schulden 

curatele 

€3434,00 €286,17 

 

€69,80 

Schulden curatele+  standaard 

curatele 18-23jr. + jeugdhulp 

€3539,00 €294,92 €69,80 

Schulden curatele + schulden 

curatele 18-23jr. + jeugdhulp 

€3713,00 €309,42 €69,80 

Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + 

curatele 18-23jr. + jeugdhulp 

€3644,00 €303,67 €69,80 

Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + 

schuldencuratele 18-23jr. + 

jeugdhulp 

€3818,00 €318,17 €69,80 

Schuldencuratele 18-23jr. + 

jeugdhulp + schuldencuratele 18-

23jr. + jeugdhulp 

€3993,00 €332,75 €69,80 

Aanvangswerkzaamheden €1452,00   

Aanvangswerkzaamheden, indien 

vooraf budgetbeheer bij beiden 

heeft plaatsgevonden 

€1312,00   

Aanvangswerkzaamheden, indien 

vooraf budgetbeheer bij één van 

de  beiden heeft plaatsgevonden 

€1382,00   

Verhuizing/verkoop/ontruiming 

woning 

€349,00   

Beheer Persoongebonden Budget 

(PGB) 

€523,00   

Opmaken eindrekening & 

verantwoording 

€252,00   
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Professioneel bewindvoerder ( 2-

p huishouden*) 

jaarbeloning maand uur 

Beide standaard (60% van 17 + 17 

uur) 

€1424,00 €118,67 €69,80 

Standaard + schulden (60% van 

17+22 uur) 

€1633,00 €136,08 €69,80 

Schulden + schulden (60% van 

22+22uur) 

€1842,00 €153,50 €69,80 

Aanvangswerkzaamheden €670,00   

Aanvangswerkzaamheden, indien 

vooraf budgetbeheer heeft 

plaatsgevonden bij beide 

bewinden 

€502,00   

Aanvangswerkzaamheden, indien 

vooraf budgetbeheer heeft 

plaatsgevonden bij één van de 

bewinden 

€587,00   

Verhuizing/verkoop/ 

ontruiming woning 

€523,00   

Beheer Persoonsgeboden Budget 

( PGB) 

€508,00   

Opmaken eindrekening&- 

verantwoording 

€252,00   

 

 

 

 

Professioneel mentor (2-p 

huishouden*) 

jaarbeloning maand uur 

Beide standaard mentorschap 

(90% van 17 + 17 uur) 

€2137,00 €178,08 €69,80 

Standaard + psychische 

problemen 18-23 jr (90% van 17 + 

22 uur) 

€2449,00 €204,08 €69,80 

Psychische probl. 18-23 jaar + 

psychische probl. 18-23 jr. ( 90% 

van 22 + 22 uur) 

€2764,00 €230,33 €69,80 

Aanvangswerkzaamheden €1005,00   

Verhuizing €349,00   

Beheer Persoonsgeboden Budget 

(PGB) 

€523,00   
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Combinatie professioneel 

curator/bewindvoerder (2-p 

huishouden*) 

jaarbeloning maand uur 

Standaard curatele + standaard 

bewind 

€2373,00 €197,79 €69,80 

Standaard curatele + 

schuldenbewind 

€2583,00 €219,25 €69,80 

Standaard curatele + standaard 

bewind 

€2548,00 €212,33 €69,80 

Schulden curatele + 

schuldenbewind 

€2757,00 €229,75 €69,80 

Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + 

standaard bewind 

€2687,00 €223,92 €69,80 

Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + 

schuldenbewind 

€2897,00 €241,42 €69,80 

Schuldencuratele 18-23 jr. + 

jeugdhulp + standaard bewind 

€2862,00 €238,50 €69,80 

Schuldencuratele 18-23 jr. + 

jeugdhulp + schuldenbewind 

€3071,00 €255,92 €69,80 

Aanvangswerkzaamheden €1117,00   

Aanvangswerkzaamheden, indien 

vooraf aan curatele bij beiden 

budgetbeheerder heeft 

plaatsgevonden 

€963,00   

Aanvangswerkzaamheden, indien 

vooraf aan curatele bij één van de 

beiden budgetbeheerder heeft 

plaatsgevonden 

€1048,00   

Aanvangswerkzaamheden, indien 

vooraf aan bewind budgetbeheer 

heeft plaats gevonden 

€1033,00   

Verhuizing/verkoop/ontruiming 

woning 

€349,00   

Beheer Persoonsgeboden Budget 

( PGB) 

€523,00   

Opmaken eindrekening&- 

verantwoording 

€252,00   
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Combinatie professioneel 

curator/mentor (2-p 

huishouden*) 

Jaarbeloning maand uur 

Standaard curatele + standaard 

mentorschap 

€3085,00 €257,08 €69,80 

Standaard curatele + 

mentorschap psychische 

problemen 18-23 jr. 

€3399,00 €283,25 €69,80 

Schulden curatele + standaard 

mentorschap 

€3399,00 €283,25 €69,80 

Schulden curatele + mentorschap 

psychische problemen 18-23 jr. 

€3713,00 €309,42 €69,80 

Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + 

standaard mentorschap 

€3365,00 €280,42 €69,80 

Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + 

mentorschap psychische 

problemen 18-23jr.  

€3678,00 €306,50 €69,80 

Schuldencuratele 18-23jr. + 

jeugdhulp + standaard 

mentorschap 

€3678,00 €306,50 €69,80 

Schuldencuratele 18-23jr. + 

jeugdhulp + mentorschap 

psychische problemen 18-23jr.  

€3993,00 €332,75 €69,80 

Aanvangswerkzaamheden €1452,00   

Aanvangswerkzaamheden, indien 

vooraf aan curatele 

budgetbeheer heeft 

plaatsgevonden 

€1327,00   

Verhuizing/verkoop/ontruiming 

woning 

€349,00   

Beheer Persoonsgeboden Budget 

(PGB) 

€523,00   

Opmaken eindrekening&- 

verantwoording 

€210,00   

                                                         

                                                             

   

* 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. 

 

*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.  
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* Tarieven dienen te worden afgerond op hele cijfers conform 'Art. 13 lid 4 regeling Beloning 

curatoren, bewindvoerders en mentoren' 

 

* 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 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                               

                                         

                                            

   

   

   

   

   

   

              

                                                         

                                                       

   

   

   

   

   

                                                         

                                                       

   

   


