
Taken in het portaal voor Wsnp-bewindvoerders 

1. In het overzicht Taken ziet u welke taken voor u open staan: 

− Bovenaan het scherm ziet u een overzicht van taken in al uw zaken. 

− Op het tabblad Overzicht van elke zaak zie u welke taken open staan in deze zaak. 

2. U krijgt taken voor het indienen van verslagen en voor het geven van meer informatie bij een verzoek. Bovendien 

worden op specifieke momenten in de zaak ook automatisch taken klaargezet.  
3. Is de einddatum van een taak verstreken, dan ontvangt u hiervoor rappelberichten (na 1 dag en na 2 weken).  

Overzicht van taken 

U vindt uw openstaande taken op 2 plaatsen: 

1. Bovenin het scherm ziet u de knop Taken 

waarmee u in één overzicht al uw actieve 

taken ziet – zie de afbeelding hiernaast. 

2. Op het tabblad Overzicht van elke zaak ziet 

u de actieve taken van de betreffende zaak – 

zie de afbeelding op de andere zijde.  

Overzicht van alle openstaande taken 

In dit overzicht van taken ziet u alle actieve 

taken met daarbij de volgende kolommen:  

1. De Zaak waartoe deze taak behoort.  

2. Het onderwerp van de Taak.  

U ontvangt taken voor het indienen van 

verslagen en het aanvullen van verzoeken. 

3. De Einddatum waarop de taak voltooid 

moet zijn. 

4. Hebt u uitstel gekregen voor het voltooien 

van uw taak, dan staat hier de nieuwe 

Einddatum na uitstel. 

5. Voltooit u de taak niet voor de einddatum, 

dan ontvangt u na 1 dag overschrijding en 

na 2 weken een rappelbericht.  

In de kolom Datum laatste rappel ziet u 

wanneer u voor het laatst bent 

gerappelleerd. Meer informatie vindt u op de 

andere zijde.  

6. In de kolom Aantal overschrijdingen ziet 

u hoe vaak er is gerappelleerd op een taak. 

 

 
 

Automatische taken – worden klaargezet op specifieke momenten: 

• ‘Indienen verzoek Vaststellen VTLB’– zodra een nieuwe zaak is ingevoerd. 

• Het verzoek ‘Salaris’ (eind) wordt automatisch klaargezet bij het verstrijken van de datum 

‘Looptijd tot’ en bij het plannen van bepaalde typen zittingen. 

• ‘Indienen document Laatste stand van zaken’ – zodra de rechtbank een eindzitting in de 

zaak heeft geregistreerd in Mijn Rechtspraak – Toezicht.  

• ‘Indienen verzoek Goedkeuring uitdelingslijst’ – bij het afronden van een eindzitting 

indien er een verificatievergadering heeft plaatsgevonden. 

 



Taken per zaak raadplegen 

Bij elke zaak vindt u op het tabblad 

‘Overzicht’ de openstaande taken.  

Standaard ziet u hier alleen de actieve 

taken, maar u kunt ook alle taken of 

alleen de inactieve (de afgehandelde) 

taken selecteren. Hiervoor klikt u op  

het uitklapmenu onder ‘Filter taken, toon  

alle regels met:’. 

In dit overzicht ziet u dezelfde kolommen  

als in het totaaloverzicht van alle 

openstaande taken, alleen is  

de kolom Zaak hier niet van toepassing. 

Tip: Ook hier sorteert u op een kenmerk 

door op een kolomnaam te klikken. 

Tip: Klik op de regel van een taak om het 

tabblad te openen waarbij de taak hoort 

(Verzoeken of Verslag). 

 

 

 
 

 

 

Goed om te weten: 
• Wanneer u een taak niet vóór de einddatum voltooit, ontvangt u een rappelbericht: 

− 1 dag na de einddatum ontvangt u een eerste, automatisch rappelbericht. 

− 2 weken na de einddatum ontvangt u opnieuw een automatisch rappelbericht. 

− Na 3 weken wordt de rechtbank geïnformeerd over de overschrijding. Hierop zal de rechtbank actie 

ondernemen. Ook dit telt mee als overschrijding.  

• Wanneer de rechtbank u uitstel voor een taak verleent, geeft zij dit aan door de Einddatum na uitstel in te 

vullen. Na het verstrijken van de einddatum na uitstel ontvangt u ook rappelberichten. 

• Bent u naar uw mening onterecht gerappelleerd? Dan kunt u dit via een extern bericht kenbaar maken aan 

de rechtbank. De rechtbank kan – indien van toepassing – de overschrijding als onjuist markeren, zodat 

deze niet meer meetelt. 

• Taken worden automatisch voltooid wanneer u een verslag indient of het verzoek aanvult; de taken 

verdwijnen dan ook uit de overzichten.  

• Zodra u een verslag indient, wordt het volgende verslag klaargezet, met een nieuwe taak. 

  

 

 

 

 

Meer informatie 

Een beschrijving van andere 

mogelijkheden van het portaal 

voor Wsnp-bewindvoerders en 

meer informatie voor Wsnp-

bewindvoerders over het 

werken in Mijn Rechtspraak - 

Toezicht vindt u op 

Rechtspraak.nl. 

 

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/digitalisering-rechtspraak/Paginas/instructies-en-handleidingen-digitaal-procederen.aspx

