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Mijn Bewind houdt u op 2 manieren op de hoogte van wijzigingen in 

het digitale dossier van de betrokkene:  

• via meldingen in Mijn Bewind en  

• via e-mailnotificaties.  

 

MELDINGEN IN MIJN BEWIND 

U ontvangt een melding in Mijn Bewind als er nieuwe informatie 

klaarstaat in het dossier van de betrokkene. U vindt uw meldingen 

onder het belletje, rechtsboven in Mijn Bewind. U ziet een 

rode stip bij het belletje als u ongeopende meldingen heeft. 

In de rode stip staat het aantal ongeopende meldingen.  

 

 

 

Hoe bekijkt u een melding? 

1. Klik rechtsboven in Mijn Bewind op het belletje om de lijst met al 

uw ongeopende meldingen te openen.  

2. Klik op een melding uit deze lijst om de pagina te openen waar de 

melding over gaat.  

 

Hoe verwijdert u een melding? 

Een melding blijft net zo lang in de lijst staan tot u hem aanklikt. Na 

het aanklikken van een melding, verdwijnt hij. U kunt een melding ook 

uit de lijst verwijderen: 

• Verwijder meldingen per stuk door op het kruisje in de melding te 

klikken.  

• Verwijder in één keer al uw meldingen met de knop ‘verwijder 

meldingen’ rechtsboven in het meldingenvenster. 

 

Waar ontvangt u een melding van? 

Als een van de volgende situaties zich voordoet, krijgt u een melding:  

• De rechtbank heeft uw ingediende verslag afgehandeld.  

• De rechtbank heeft uw ingediende verzoek afgehandeld. 

• De rechtbank vraagt u via een bericht om een ingediend verslag of 

verzoek aan te vullen. 

• De rechtbank heeft u een nieuw bericht gestuurd. 

PARTICULIER CBM 

In deze instructie leest u hoe u 

op de hoogte gehouden wordt 

van wijzigingen in het digitale 

dossier van de betrokkene via:  

• meldingen in Mijn Bewind 

• e-mailnotificaties 

 

Ook leest u hoe u op de hoogte 

blijft van verbeteringen en 

storingen in Mijn Bewind. 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over Mijn Bewind? 

Bekijk ook deze informatie:  

• Inloggen en instructies 

• Veelgestelde vragen 

• Contact Rechtspraak 

Servicecentrum 
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• De rechtbank heeft de uiterste indiendatum (‘vervaldatum’) voor 

één van uw taken gewijzigd. 

• Er staat nog een verslag of machtigingsverzoek voor u klaar die u 

binnen vier weken moet (her)indienen. Vier weken voor de uiterste 

indiendatum (‘vervaldatum’) ontvangt u een herinnering. 

• U bent te laat met het indienen van een verslag of het aanvullen 

van een verzoek: de uiterste indiendatum (‘vervaldatum’) is 

verstreken.  

 

Rondom het begin of einde van een beschermingsmaatregel ontvangt 

u in deze situaties een melding:  

• Het dossier waarin u uitvoerder bent is digitaal geregistreerd. 

• U bent benoemd als uitvoerder in een lopend dossier. 

• Er wordt een tweede uitvoerder benoemd op het dossier waarin u 

uitvoerder bent óf u bent als tweede uitvoerder benoemd op een 

lopend dossier. 

• U bent ontslagen als uitvoerder. 

 

E-MAILNOTIFICATIES 

Elke dag controleert het systeem op een vast tijdstip of u in de 

afgelopen 24 uur één of meer nieuwe meldingen heeft ontvangen in 

Mijn Bewind. Heeft u nieuwe meldingen ontvangen en deze nog niet 

aangeklikt? Dan ontvangt u een e-mailnotificatie.  

 

Wat staat er in een e-mailnotificatie? 

De inhoud van een e-mailnotificatie is algemeen: er staat in dát u een 

melding heeft ontvangen, maar niet wat er in deze melding staat. Dit 

beschermt de privacy van de betrokkene voor wie u bewindvoerder of 

curator bent. Om te bekijken welke nieuwe melding er precies voor u 

is, logt u in op Mijn Bewind en bekijkt u uw meldingen.  

 

Ik ontvang geen e-mailnotificaties  

Ontvangt u geen e-mailnotificaties? Controleer of uw e-mailadres juist 

in Mijn Bewind staat en pas het eventueel aan. Hiervoor klikt 

u rechtsboven in Mijn Bewind op het profiel-pictogram. Staat 

uw e-mailadres juist in Mijn Bewind, maar ontvangt u geen e-

mailnotificaties? Controleer uw ongewenste e-mail.  

 

OP DE HOOGTE BLIJVEN OVER MIJN BEWIND  

Via de verbeteringen- en storingenpagina op rechtspraak.nl blijft u 

op de hoogte van: 

• Storingen in Mijn Bewind, waardoor Mijn Bewind tijdelijk niet 

beschikbaar is.  

• Gepland onderhoud aan Mijn Bewind, waardoor Mijn Bewind 

tijdelijk niet beschikbaar is. 

• Verbeteringen in Mijn Bewind. 

 

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