Digitale werkwijze voor
bewindsdossiers
Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor
mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

Wat gaat er veranderen?
!n 2016 is de Rechtspraak begonnen met digitale communicatie met professionele
bewindvoerders. De rechtbanken Gelderland, Oost-Brabant en Overijssel zijn gestart met
een pilot, samen met een beperkte groep professionele bewindvoerders. De rechtbanken
werken digitaal in het Toezicht-systeem. De professionele bewindvoerders sluiten daarop
aan via een zogenoemde systeemkoppeling.
Concreet betekent dit dat bewindvoerder en rechtbank alle informatie die van belang is
digitaal naar elkaar kunnen versturen. De informatie komt dan rechtstreeks in het
kantoorsysteem van de bewindvoerder en in het Toezicht-systeem van de rechtbank
terecht. Denk hierbij aan de boedelbeschrijving, rekening & verantwoording (R&V),
(machtings-)verzoek en zaakscorrespondentie.
Deze digitale informatie maakt het voor beide partijen mogelijk om informatie eenvoudig
te interpreteren en te gebruiken. Dit levert onder meer snellere reacties, heldere
overzichten en een efficiëntere samenwerking op. Verder maakt de modernisering een
uniforme dienstverlening bij de rechtbanken mogelijk en scheelt het aanzienlijk in
portokosten voor alle partijen.

Huidige werkwijze

Nieuwe werkwijze

De rechtbank spreekt het beschermingsbewind uit en
benoemt een bewindvoerder.

De rechtbank spreekt het beschermingsbewind uit en
benoemt een bewindvoerder.

Voordeel rechtbank:
Snelle registratie en actuele broninformatie door
koppeling met Basisregistratie Personen (BRP)

Voordeel bewindvoerder:
Minder portokosten en minder tijd kwijt aan het
openen en stempelen van post
Na de onderbewindstelling maakt de rechtbank een
digitaal dossier aan in het Toezicht-systeem. Het
Centraal Curatele- en Bewindregister (CCBR) haalt
de aantekening op uit het Toezicht-systeem 2. Via de
digitale weg vraagt de rechtbank de professionele
bewindvoerder om de boedelbeschrijving.

Voordeel rechtbank:
Poststuk hoeft niet meer in het papieren dossier
te worden gevoegd. Dit scheelt in het zoeken
naar dossiers

Voordeel bewindvoerder:
Het verwerken van stukken gaat efficiënter en
effectiever waardoor er een snellere doorlooptijd
is
De bewindvoerder dient digitaal verslagen,
verzoeken en berichten in. Dit kan vanuit zijn eigen
computersysteem. Deze verslagen, verzoeken en
berichten komen binnen in het juiste dossier van de
rechtbank.

Voordeel rechtbank:
Rechtbankmedewerkers in het betreffende team
kunnen tegelijkertijd het dossier raadplegen

Voordeel bewindvoerder:
Recente wijzigingen zijn gelijk inzichtelijk
Op den duur zijn er geen registraties meer in IRIS;
alle informatie is dan te vinden in het Toezichtsysteem. Rechtbankmedewerkers in het betreffende
team kunnen op elk gewenst moment bij het
bewindsdossier en kunnen er ook tegelijkertijd in
werken.

Voordeel rechtbank:
Digitale in plaats van handmatige controles.
Betere termijnbewaking: het systeem stuurt
automatisch rappèls op zaaksniveau

Voordeel bewindvoerder:
Door de uniforme werkwijze verloopt het proces
zo efficiënt mogelijk en is de Rechtspraak
voorspelbaarder.
De rechtbank stuurt beslissingen digitaal aan de
Bewindvoerders. 3 Alle actuele informatie is op elk
gewenst moment digitaal voorhanden in het ITsysteem van de professionele bewindvoerder en van
de rechtbank.

Na de onderbewindstelling maakt de rechtbank een
papieren dossier aan, registreert 1 de uitspraak in
het Centraal Curatele- en Bewindregister (CCBR) en
vraagt de (papieren) boedelbeschrijving op.

De bewindvoerder dient op papier de verslagen,
verzoeken en berichten in.

De rechtbank registreert en verwerkt de
boedelbeschrijving, (machtigings-)verzoek en R&V in
IRIS. Daarnaast bergt de administratie de papieren
documenten (verzoeken, bijlagen) op in het dossier.

De rechtbank stuurt beslissingen per post naar de
bewindvoerders. De bewindvoerder verwerkt de
beslissing in zijn systeem en stopt deze in het
dossier.
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Indien van toepassing
Indien van toepassing
Beschikkingen worden voorlopig nog op papier vanuit IRIS verstrekt

2.

