
 

 

Advies conceptwijziging Regeling 

beloning curatoren, 

bewindvoerders en mentoren 
Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor 

mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.  

 

 

Brief aan De minister van Veiligheid en Justitie 

mr. G.A. van der Steur 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 

 

datum: 5 juli 2016 

e-mail: voorlichting@rechtspraak.nl 

telefoonnummer: 088-361 33 17 

uw kenmerk: 770271 

 

 

Geachte heer Van der Steur,  

Bij brief van 6 juni 2016, kenmerk 770271, verzocht u de Raad voor de rechtspraak  

(de ‘Raad’) advies uit te brengen inzake wijziging van de Regeling beloning curatoren, 

bewindvoerders en mentoren (de ‘Regeling’).  

De Regeling  

Met de wijziging wordt de Regeling aangevuld met een aantal thans ontbrekende 

‘combinatiebeloningen’. Daarnaast wordt een bandbreedte in de indexeringsbepaling 

ingevoerd, zodat de beloningen niet bij elke minieme wijziging aangepast hoeven 

worden.  

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1 

  

                                          
1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een 

wettelijke adviestaak met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de 

rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een 

adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de 

Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast 

van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling 

van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de 

rechtspraak. 
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Advies  

De wijziging van de Regeling geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van 

inhoudelijke opmerkingen.  

Werklast  

De Raad verwacht geen werklastgevolgen ten gevolge van de voorgestelde wijziging van 

de Regeling.  

 

Hoogachtend,  

 

mr. F.C. Bakker   

Voorzitter Raad voor de rechtspraak 
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