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Mijn Bewind is een afgeschermde, digitale omgeving. Hierin communiceert u digitaal met de rechtbank over uw taken als bewindvoerder of 

curator. U dient hier digitaal uw verslagen in, doet digitaal een machtigingsverzoek (u vraagt toestemming voor een financiële beslissing) en 

wisselt berichten uit met de rechtbank. Ook vindt u in Mijn Bewind een overzicht van uw openstaande taken en de zaakgegevens van uw 

betrokkene(n). Wanneer de rechtbank een nieuwe actie van u verwacht in uw zaak, dan ontvangt u hiervan ook een e-mailnotificatie. 

 

OVERZICHT 

 

 

 

 

PARTICULIER CBM 

1. Overzicht van openstaande 

taken, ingediende verslagen 

en machtigingsverzoeken en 

zaakgegevens.  

2. Stel verslagen op en 

verstuur ze naar de 

rechtbank. 

3. Start een machtigings-

verzoek of bekijk 

ingestuurde verzoeken. 

4. Stuur een bericht naar de 

Rechtbank of bekijk 

binnengekomen berichten. 

5. Aanklikbaar overzicht van 

alle meldingen in uw zaken.  

6. Bekijk het e-mailadres 

waarmee u ingelogd bent, 

wijzig uw e-mailadres of log 

uit.  

Snel aan de slag in Mijn Bewind 
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MIJN BETROKKENE 

 

1. De betrokkene voor wie u 

bewindvoerder of curator 

bent. 

2. Openstaande taken voor het 

inleveren van verslagen of 

het aanvullen van  

machtigingsverzoeken.  

3. Alle verslagen en 

machtigingsverzoeken die u 

hebt ingediend met de naam 

van het Formulier, de 

eventuele Vervaldatum, de 

datum waarop het stuk is 

ingediend (Verstuurd) en 

door wie (Indiener – uzelf of 

de mede-uitvoerder). De 

Status vertelt u of en hoe de 

rechtbank uw verslag of 

verzoek beoordeeld heeft. In 

de kolom Acties kunt u het 

verslag of verzoek Inzien. 

4. Belangrijke zaakgegevens. 

De rechtbank kan u bij 

telefonisch contact naar 

deze gegevens vragen. 

5. Informatie over onderhoud 

en storingen in Mijn Bewind.  
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VERSLAGEN 

 

 

1. De verslagen waar u op dit 

moment aan kunt werken.  

U ziet de Status van het 

verslag, over welke periode 

dit verslag gaat (Peildatum) 

en de datum waarop dit 

verslag ingeleverd dient te 

worden (Vervaldatum). 

Klik op <Ga naar het 

verslag> om het verslag te 

bekijken, te maken en te 

versturen naar de rechtbank. 

2. Verslagen die in de 

toekomst beschikbaar 

komen en waar u nu nog 

niets mee hoeft te doen. Ook 

van een toekomstig verslag 

ziet u de Status en 

verslagperiode (Peildatum). 

Ten slotte ziet u wanneer dit 

verslag beschikbaar komt 

voor u om aan te werken 

(Beschikbaar vanaf). 
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MACHTIGINGSVERZOEKEN 
1. Lopende machtigings-

verzoeken. Aan de Status 

van het verzoek kunt u 

zien of er actie van u 

nodig is; bijvoorbeeld 

omdat de machtiging nog 

in Concept is of omdat er 

nog aanvullingen van u 

nodig zijn (Aanvullen door 

uitvoerder). Met de knop 

<Ga naar 

machtigingsverzoek> 

bekijkt u het verzoek. 

Verzoeken die u aan de 

rechtbank heeft 

aangeboden, kunt u nog 

intrekken (<Verzoek 

intrekken>).  

2. Start een nieuw 

machtigingsverzoek om 

toestemming te vragen 

voor een financiële 

beslissing. 

Let op: er bestaan meer 

machtigingsverzoeken dan 

u op de afbeelding rechts 

ziet. 

Let op: de verzoeken die de 

rechtbank reeds beoordeeld 

heeft, vindt u níét op deze 

pagina. Ga daarvoor naar de 

pagina Mijn betrokkene. 
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BERICHTEN 

 

1. Start een nieuw bericht voor 

de rechtbank. Dit bericht zal 

verschijnen bij 3. U geeft 

eerst aan of dit bericht over 

een verslag gaat of over iets 

anders in de zaak;  

vervolgens vult u een 

onderwerp in en daarna stelt 

u het bericht op om het ten 

slotte te versturen. 

2. Bekijk oudere berichten en 

open ze door ze aan te 

klikken. U ziet de 

berichtenreeks nu in 3 met 

het meest recente bericht 

bovenaan. Vanuit het bericht 

kunt u altijd doorklikken naar 

het verzoek, het verslag of 

de zaak waarover het bericht 

gaat. 

3. Standaard toont dit veld een 

uitleg waar Berichten voor 

gebruikt worden. Klik op 1 of 

een van de berichten in 2 

om een nieuw of ouder 

bericht hier weer te geven.  

Tip: berichten over een verslag 

of verzoek, zijn ook links 

onderin zichtbaar bij het 

betreffende verslag of verzoek. 
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