
(niet-professioneel) familiecurator, -bewindvoerder of - mentor Beloning 2 personen Bron

familiecurator of combinatie familiebewind en -mentor 1.160,00€    1.675,00€    Art. 1 lid 2 regeling

familiebewindvoerder 644,00€       773,00€       "

familiementor 644,00€       1.160,00€    "

Combinatie familiecurator en - bewindvoerder (meerpersoons) - 1.289,00€    "

Combinatie familiecurator en - mentor (meerpersoons) - 1.675,00€    "

Curator of combinatie curator en mentor (professioneel) Beloning Per maand Bron

Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding) 2.137,00€    178,08€       Art. 2 lid 2 regeling

Beloning curatele met problematische schulden 2.449,00€    204,08€       "

Beloning curatele voor één persoon 18-23 met jeugdhulp 2.449,00€    204,08€       "

Beloning curatele voor één persoon 18-23 met jeugdhulp en problematische schulden 2.764,00€    230,33€       "

Aanvangswerkzaamheden 1.005,00€    - Art. 2 lid 5 regeling

Aanvangswerkzaamheden na voorafgaand budgetbeheer (eenmalig) 880,00€       - "

Verhuizing, ontruiming of verkoop woning (eenmalig) 349,00€       - "

Beheer Persoonsgebonden budget (PGB) (eenmalig) 523,00€       - "

Opmaken eindrekening en -verantwoording (eenmalig) 210,00€       - "

Bewindvoerder (professioneel) Beloning Per maand Bron

Jaarbeloning 1.187,00€    98,92€         Art. 3 lid 3 regeling

Beloning bewind met problematische schulden 1.536,00€    128,00€       "

Aanvangswerkzaamheden 559,00€       - Art. 3 lid 5 regeling

Aanvangswerkzaamheden na voorafgaand budgetbeheer (eenmalig) 419,00€       - "

Verhuizing, ontruiming of verkoop woning (eenmalig) 349,00€       - "

Beheer Persoonsgebonden budget (PGB) (eenmalig) 523,00€       - "

Opmaken eindrekening en -verantwoording (eenmalig) 210,00€       - "

Mentor (professioneel) Beloning Per maand Bron

Jaarbeloning 1.187,00€    98,92€         Art. 4 lid 2 regeling

Beloning voor mentor van één persoon tussen 18-23 jaar met jeugdhulp 1.536,00€    128,00€       "

Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) 559,00€       - Art. 4 lid 4 regeling

Verhuizing (eenmalig) 349,00€       - "

Beheer Persoonsgebonden budget (PGB) (eenmalig) 523,00€       - "

Curator meerpersoons huishouden (professioneel) Beloning Per maand Bron

Jaarbeloning 3.085,00€    257,08€       Art. 6 lid 2 regeling

Jaarbeloning, waarvan één persoon met problematische schulden 3.260,00€    271,67€       Art. 6 lid 3 regeling

Jaarbeloning, waarvan één persoon tussen 18-23 jaar met jeugdhulp 3.365,00€    280,42€       Art. 6 lid 4 regeling

Jaarbeloning, waarvan één persoon tussen 18-23 jaar met jeugdhulp en problematische schulden 3.539,00€    294,92€       Art. 6 lid 5 regeling

Jaarbeloning voor twee personen met problematische schulden 3.434,00€    286,17€       Art. 6 lid 6 regeling

Jaarbeloning voor één persoon met problematische schulden en één persoon tussen 18-23 jaar met 

jeugdhulp

3.539,00€    294,92€       Art. 6 lid 7 regeling

Jaarbeloning voor twee personen met problematische schulden waarvan één persoon tussen 18-23 

jaar met jeugdhulp

3.713,00€    309,42€       Art. 6 lid 8 regeling

Jaarbeloning voor twee personen tussen 18-23 jaar met jeugdhulp 3.644,00€    303,67€       Art. 6 lid 9 regeling

Jaarbeloning voor twee personen tussen 18-23 jaar met jeugdhulp, waarvan één persoon met 

problematische schulden

3.818,00€    318,17€       Art. 6 lid 10 regeling

Jaarbeloning voor twee personen tussen 18-23 jaar met jeugdhulp, en twee personen met 

problematische schulden

3.993,00€    332,75€       Art. 6 lid 11 regeling

Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) 1.452,00€    - Art. 6 lid 12 regeling

Aanvangswerkzaamheden na voorafgaand budgetbeheer voor beide personen (eenmalig) 1.312,00€    - "

Aanvangswerkzaamheden na voorafgaand budgetbeheer voor één persoon (eenmalig) 1.382,00€    - "

Verhuizing, ontruiming of verkoop woning (eenmalig) 349,00€       - "

Beheer Persoonsgebonden budget (PGB) (eenmalig) 523,00€       - "

Opmaken eindrekening en -verantwoording (eenmalig) 252,00€       - "
Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. 

Klik hier voor de volledige inhoud van de regeling beloning curatele, bewind en mentorschap.
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Bewindvoerder meerpersoons huishouden (professioneel) Beloning Per maand Bron

Jaarbeloning 1.424,00€    118,67€       Art. 7 lid 2 regeling

Jaarbeloning, waarvan één persoon met problematische schulden 1.633,00€    136,08€       Art. 7 lid 3 regeling

Jaarbeloning waarvan twee personen met problematische schulden 1.842,00€    153,50€       Art. 7 lid 4 regeling

Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) 670,00€       - Art. 7 lid 5 regeling

Aanvangswerkzaamheden na voorafgaand budgetbeheer voor beide personen (eenmalig) 502,00€       - "

Aanvangswerkzaamheden na voorafgaand budgetbeheer voor één persoon (eenmalig) 587,00€       - "

Verhuizing, ontruiming of verkoop woning (eenmalig) 349,00€       - "

Beheer Persoonsgebonden budget (PGB) (eenmalig) 523,00€       - "

Opmaken eindrekening en -verantwoording (eenmalig) 252,00€       - "

Mentor meerpersoons huishouden (professioneel) Beloning Per maand Bron

Jaarbeloning 2.137,00€    178,08€       Art. 8 lid 2 regeling

Jaarbeloning, waarvan één persoon tussen 18-23 jaar met jeugdhulp 2.449,00€    204,08€       Art. 8 lid 3 regeling

Jaarbeloning voor twee personen tussen 18-23 jaar met jeugdhulp 2.764,00€    230,33€       Art. 8 lid 4 regeling

Aanvangswerkzaamheden (eenmalig) 1.005,00€    - Art. 8 lid 5 regeling

Verhuizing (eenmalig) 349,00€       - "

Beheer Persoonsgebonden budget (PGB) (eenmalig) 523,00€       - "

Combinatie curator/bewindvoerder in meerpersoons huishouden (professioneel) Beloning Per maand Bron

Jaarbeloning standaard bewind en standaard curatele 2.373,00€    197,75€       Art. 9 lid 2 regeling

Jaarbeloning schuldenbewind en standaard curatele 2.583,00€    215,25€       Art. 9 lid 3 regeling

Jaarbeloning schuldencuratele en standaard bewind 2.548,00€    212,33€       Art. 9 lid 4 regeling

Jaarbeloning schuldencuratele en schuldenbewind 2.757,00€    229,75€       Art. 9 lid 5 regeling

Jaarbeloning standaard bewind en curatele voor persoon tussen 18-23 jaar met jeugdhulp 2.687,00€    223,92€       Art. 9 lid 6 regeling

Jaarbeloning schuldenbewind en curatele voor persoon tussen 18-23 jaar met jeugdhulp 2.897,00€    241,42€       Art. 9 lid 7 regeling

Jaarbeloning standaard bewind en curatele voor persoon tussen 18-23 jaar met jeugdhulp met 

problematische schulden

2.862,00€    238,50€       Art. 9 lid 8 regeling

Jaarbeloning schuldenbewind en curatele voor persoon tussen 18-23 jaar met jeudghulp met 

problematische schulden

3.071,00€    255,92€       Art. 9 lid 9 regeling

Aanvangswerkzaamheden 1.117,00€    - Art. 9 lid 10 regeling

Aanvangswerkzaamheden indien vertegenwoordiger voorafgaand aan bewinden budgetbeheer 

heeft gevoerd

963,00€       - "

Aanvangswerkzaamheden indien vertegenwoordiger voorafgaand aan curatele budgetbeheer heeft 

gevoerd

1.048,00€    - "

Aanvangswerkzaamheden indien de vertegenwoordiger voorafgaand aan het bewind budgetbeheer 

heeft gevoerd

1.033,00€    - "

Verhuizing, ontruiming of verkoop woning (eenmalig) 349,00€       - "

Beheer Persoonsgebonden budget (PGB) (eenmalig) 523,00€       - "

Opmaken eindrekening en -verantwoording (eenmalig) 252,00€       - "

Combinatie curator/mentor in meerpersoons huishouden (professioneel) Beloning Per maand Bron

Jaarbeloning standaard mentorschap en standaard curatele 3.085,00€    257,08€       Art. 10 lid 2 regeling

Jaarbeloning standaard curatele en mentorschap voor persoon tussen 18-23 jaar met jeugdhulp 3.399,00€    283,25€       Art. 10 lid 3 regeling

Jaarbeloning standaard mentorschap en curatele met problematische schulden 3.399,00€    283,25€       Art. 10 lid 4 regeling

Jaarbeloning  mentorschap voor persoon tussen 18-23 jaar met jeugdhulp en curatele met 

problematische schulden

3.713,00€    309,42€       Art. 10 lid 5 regeling

Jaarbeloning standaard mentorschap en curatele voor persoon tussen 18-23 jaar met jeugdhulp 3.365,00€    280,42€       Art. 10 lid 6 regeling

Jaarbeloning  mentorschap  voor persoon tussen 18-23 jaar met jeugdhulp en curatele voor persoon 

tussen 18-23 jaar met jeugdhulp

3.678,00€    306,50€       Art. 10 lid 7 regeling

Jaarbeloning standaard mentorschap en curatele voor persoon tussen 18-23 jaar met jeugdhulp met 

problematische schulden

3.678,00€    306,50€       Art. 10 lid 8 regeling

Jaarbeloning mentorschap  voor persoon tussen 18-23 jaar met jeugdhulp en curatele voor persoon 

tussen 18-23 jaar met jeugdhulp met problematische schulden

3.993,00€    332,75€       Art. 10 lid 9 regeling

Aanvangswerkzaamheden 1.452,00€    - Art. 10 lid 10 regeling

Aanvangswerkzaamheden indien vertegenwoordiger voorafgaand aan curatele budgetbeheer heeft 

gevoerd

1.327,00€    - "

Verhuizing, ontruiming of verkoop woning (eenmalig) 349,00€       - "

Beheer Persoonsgebonden budget (PGB) (eenmalig) 523,00€       - "

Opmaken eindrekening en -verantwoording (eenmalig) 210,00€       - "
Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. 

Klik hier voor de volledige inhoud van de regeling beloning curatele, bewind en mentorschap.
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