Verandering in Mijn Rechtspraak Toezicht – Verslag en stuurinformatie natuurlijk persoon
 Vanaf 24 januari 2020 wijzigt het voortgangsverslag voor natuurlijk personen op een aantal punten.
1. Het invullen van stuurinformatie voor Deel I van een voortgangsverslag wordt eenvoudiger: u vult de optelsom van
de bestede uren en de opbrengst in voor 1 totaalcategorie (voorheen waren dit 8 deelcategorieën).
2. Deel II van een NP-voortgangsverslag krijgt dezelfde 10 verslagonderdelen als bij RP-zaken.
 Dit ziet u alleen terug bij faillissementszaken die op of na 24 januari 2020 digitaal geregistreerd zijn in Mijn
Rechtspraak – Toezicht. Ook in Deel II van het onderdeel ‘Stuurinformatie’ ziet u deze 10 onderdelen.
 In NP-verslagen van oudere zaken blijft u 8 verslagonderdelen in deel II zien, óók in nieuw in te dienen verslagen.

Overzicht: Wat betekent dit voor het indienen van voortgangsverslagen voor natuurlijk personen?

1. Stuurinformatie Deel I in NP-zaak
2. Voortgangsverslag Deel II in NP-zaak

De zaak is vóór 24 januari 2020 geregistreerd
in Mijn Rechtspraak – Toezicht

De zaak is op of na 24 januari 2020 geregistreerd
in Mijn Rechtspraak – Toezicht

1 totaalcategorie (i.p.v. 8 deelcategorieën)

1 totaalcategorie (i.p.v. 8 deelcategorieën)

8 verslagonderdelen
(ook in het onderdeel ‘Stuurinformatie’)

10 verslagonderdelen (zoals in RP-zaken)
(ook in het onderdeel ‘Stuurinformatie’)

Verandering 1: Stuurinformatie in NP-zaak
Het invullen van stuurinformatie bij Deel I van een voortgangsverslag vereenvoudigt. Het onderscheid per verslagonderdeel verdwijnt.
U vult de bestede uren en eventuele opbrengst in voor 1 totaalcategorie, namelijk bij ‘De failliet persoonlijk’ (zoals in het voorbeeld hieronder links).
Voorheen waren dit 8 subonderdelen (zie het voorbeeld rechtsonder). Dit geldt voor alle NP-voortgangsverslagen die u ná 24 januari 2020 indient.
In alle verslagen die u reeds heeft ingediend, worden alle velden van deel I bij elkaar opgeteld en is het totaal zichtbaar in het resterende veld.

Stuurinformatie invullen vanaf 24-1-2020

Stuurinformatie invullen vóór 24-1-2020

Verandering 2: NP-Voortgangsverslag Deel II – onderneming bevat voortaan 10 verslagonderdelen (i.p.v. 8)
Deel II - De onderneming van de failliet van het NP-voortgangsverslag krijgt dezelfde 10 onderdelen als het RP-voortgangsverslag. Let op:
–

Dit geldt alleen voor faillissementen van natuurlijke personen die op of na 24 januari 2020 in ‘Mijn Rechtspraak – Toezicht’ zijn geregistreerd.
In de afbeelding links hieronder ziet u een voorbeeld van de 10 onderdelen van Deel II van het NP-voortgangsverslag van een nieuwe
faillissementszaak (geregistreerd op of na 24-1-2020).

–

In faillissementen van natuurlijke personen die vóór 24 januari 2020 geregistreerd zijn in ‘Mijn Rechtspraak – Toezicht’ verandert niets.
Totdat de zaak is afgewikkeld, vult u bij Deel II – De onderneming van de failliet (indien van toepassing) de ‘oude’ 8 onderdelen in.
In de afbeelding rechts hieronder ziet u een voorbeeld van de 8 onderdelen van Deel II van het NP-voortgangsverslag van een ‘lopende’
faillissementszaak (geregistreerd vóór 24-1-2020).

Meer informatie
Een beschrijving van
andere mogelijkheden van
het portaal voor curatoren
en meer informatie voor
curatoren over het werken
in Mijn Rechtspraak Toezicht vindt u op
Rechtspraak.nl.

NP-voortgangsverslag Deel II, faillissementszaak is op of na
24-1-2020 geregistreerd in Mijn Rechtspraak – Toezicht

NP-voortgangsverslag Deel II, faillissementszaak is vóór 24-1-2020
geregistreerd in Mijn Rechtspraak – Toezicht

