
tarieven zijn exclusief B.T.W.

Professioneel bewindvoerder (1 persoons huishouding) jaarbeloning maandbeloning uurbeloning

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

beloning bij problematische schulden (17 + 5 uur) € 1.428,30 € 119,03 € 64,90

aanvangswerkzaamheden € 519,40

aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft 

plaatsgevonden € 389,50

verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 324,60

beheer Persoonsgebonden budget (PGB) € 486,90

opmaken eindrekening en verantwoording € 194,80

Professioneel bewindvoerder (2 persoons huishouding)* jaarbeloning maandbeloning uurbeloning

standaard / standaard (60% van 17 + 17 uur) 1.324,50€               110,38€                  64,90€                    

standaard / schulden (60% van 17 + 22 uur) 1.519,20€               126,60€                  64,90€                    

schulden / schulden (60% van 22 + 22 uur) 1.714,00€               142,83€                  64,90€                    

aanvangswerkzaamheden 623,30€                  

aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft 

plaatsgevonden 467,50€                  

verhuizing/verkoop/ontruiming woning 324,60€                  

beheer Persoonsgebonden budget (PGB) 486,90€                  

opmaken eindrekening en verantwoording 233,70€                  

Professioneel curator of combinatie bewindvoerder & mentor (1 

persoonshuishouding) jaarbeloning maandbeloning uurbeloning

standaard beloning (90% van 17 + 17 uur) € 1.986,70 € 165,56 € 64,90

beloning bij problematische schulden (90% van 17 + 22 uur) € 2.278,80 € 189,90 € 64,90

aanvangswerkzaamheden € 934,90

aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft 

plaatsgevonden € 818,00

verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 324,60

beheer Persoonsgebonden budget (PGB) € 486,90

opmaken eindrekening en verantwoording € 194,80

Professioneel curator of combinatie bewindvoerder & mentor (2 

persoonshuishouding)* jaarbeloning maandbeloning uurbeloning

standaard curatele / standaard bewind € 2.207,40 € 183,95 € 64,90

standaard curatele / schulden bewind € 2.402,20 € 200,18 € 64,90

schulden curatele / standaard bewind € 2.369,70 € 197,48 € 64,90

schulden curatele / schulden bewind € 2.564,50 € 213,71 € 64,90

aanvangswerkzaamheden € 934,90

aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft 

plaatsgevonden € 896,00

verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 324,60

beheer Persoonsgebonden budget (PGB) € 486,90

opmaken eindrekening en verantwoording € 233,70

Tarieven bewindvoering, curatele en mentor 2016 (bron: Staatscourant)

*van een 2 persoons huishouding is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op een andere wijze een 

economische eenheid vormen


