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GEBRUIKERSONDERSTEUNING 
Op de pagina Digitaal toezicht op Wsnp-zaken vindt u algemene informatie over  
het digitaal communiceren in Wsnp-zaken. Ook kunt u via deze pagina navigeren 
naar bijvoorbeeld de veelgestelde vragen-pagina. En naar de pagina met instructies 
en handleidingen voor werken in Mijn Rechtspraak – Toezicht Wsnp. Inloggen in Mijn 
Rechtspraak - Toezicht Wsnp kan hier.

ONDERHOUD EN STORINGEN
Op de pagina Onderhoud en storingen leest u of er onderhoud is gepland voor de 
digitale diensten van de Rechtspraak. Ook ziet u op deze pagina of er een storing is. 
Via Rss feed kunt u zich abonneren op meldingen over onderhoud en storingen in 
de systemen van Toezicht. 

VERBETERINGEN 
Aanpassingen in Mijn Rechtspraak-Toezicht Wsnp kondigt de Rechtspraak aan op  
de pagina Verbeteringen. 

WAAR KAN IK MIJN VRAGEN STELLEN?
Heeft u vragen over (de werking van) Mijn Rechtspraak – Toezicht Wsnp? Neem dan 
contact op met het Rechtspraak Service centrum. Stel uw vraag via twitter, facebook, 
telefoon of whatsapp:

088 361 61 61
  

06 46 27 58 07

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag  
van 8.00 uur tot 17.30 uur.
Heeft u zaaksinhoudelijke vragen of opmerkingen? Deze kunt u stellen aan het 
insolventieteam van de rechtbank die de Wsnp-zaak behandelt.

PRIVACY EN VEILIGHEID 
Uw privacy is voor de Rechtspraak van groot belang. De Rechtspraak behandelt uw 
persoonsgegevens vertrouwelijk en beveiligt uw gegevens volgens de Algemene 
Verordening Gegevens bescherming (AVG) en de Richtlijn gegevensbescherming 
politie en justitie. De Rechtspraak heeft passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, tegen bijvoorbeeld 
inzage door onbevoegden. Lees op de pagina Privacy meer over dit onderwerp.

In deze factsheet leest u welke informatie u kan ondersteunen 
bij digitaal informatie uitwisselen in Wsnp-zaken. En waar u deze 
informatie kunt vinden op onze website. 

Bij de hand
Tips om deze informatie te  
bewaren, zodat u het gemakkelijk 
bij de hand hebt. 
• Zet de links uit dit document in  
 de favorieten van uw browser;
• Bewaar deze informatie in uw   
 mobiele telefoon of print de   
 factsheet en leg deze bij uw   
 werkplek.

Overzicht URL-verwijzingen
Hieronder vindt u alle linkjes uit  
dit document:
1. https://www.rechtspraak.nl/

Voor-advocaten-en-juristen/
Reglementen-procedures- en-
formulieren/Civiel/Insolventie-
recht/Paginas/digitaal-toe-
zicht-wsnp.aspx 

2. https://toegang.rechtspraak.nl/
inloggen/burger?context=f-
17749ba-8641-460f-bf21-
6567b092eac2

3. https://www.rechtspraak.nl/
Onderhoud-en-storingen

4. https://verstoringsmelder.recht- 
 spraak.nl/rssfeed/dienst/MRTW

5. https://www.rechtspraak.nl/
Voor-advocaten-en-juristen/
digitalisering-rechtspraak/
Paginas/Help-de-Rechtspraak- 
om-de-digitale-dienstverlening -
te-verbeteren.aspx 

6. https://www.rechtspraak.nl/
paginas/Privacy.aspx
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