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1. Voorbereiding van het verslag. 

 

Vooraleer van start te gaan met het indienen van het verslag zal er door de bewindvoerder 

verschillende gegevens verzameld moeten worden. Ook zullen er bepaalde bijlagen dienen gevoegd 

te worden.  

Aan de hand van het doorlopen van de verschillende tabbladen zal duidelijk worden welke en wanneer 

de bewindvoerder die bij de hand moet hebben.  

Hou alvast volgende documenten van het voorbije jaar bij de hand: 

- Rekeninguittreksels / banklisting; 

- Facturen; 

- Inkomstenfiches; 

- Andere documenten/administratie in verband met de bewindvoering. 

 

 

Als bewindvoerder kan u ook gebruik maken van het Centraal Register van de Bescherming van 

Personen om de administratie en boekhouding van het dossier bij te houden. U kan te allen tijde 

bepaalde uitgaven, inkomsten of informatie invoeren alsook documenten toevoegen (zie verder).  

 

Wanneer u op die manier te werk gaat wordt het verslag tijdens het jaar reeds opgemaakt en zal er 

minder werk zijn op het moment van de indiening ervan. Ook heb je op elk ogenblik een overzicht van 

het vermogen van de beschermde persoon. 
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  HOME 

2. Indienen van het verslag via het Centraal Register van de Bescherming van Personen (CRBP) 

2.1. Inloggen: 

Om het verslag in te dienen via het CRBP zal je moeten inloggen via www.rechterlijkebescherming.be. 

Dit kan met uw elektronische identiteitskaart (e-ID) met pincode of elektronische vreemdelingenkaart 

met pincode of u maakt gebruik van de ‘Itsme-app’. (advocaten loggen in met hun advocatenkaart) 

Als u geen Belgische identiteitskaart of geen elektronische vreemdelingenkaart hebt moet u zich op 

de griffie aanmelden met een officieel buitenlands identiteitsbewijs, waarbij u ter plaatse op de 

daarvoor voorziene Kiosk-PC het verzoekschrift zal kunnen indienen. 

 

 

2.2 Verslag invullen en indienen           

 

→ Nadat u bent ingelogd kan er worden genavigeerd in het hieronder weergegeven scherm. Hier 

kan u de lopende dossiers en verzoekschriften terugvinden (indien reeds van toepassing).  

 

http://www.rechterlijkebescherming.be/
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→ Open het dossier op naam van de beschermde persoon waarvoor u een verslag wil indienen. Dit 

kan door te klikken op het vergrootglas of omslag. Een vergrootglas opent het dossier. Een omslag 

betekent dat er in dit dossier ongelezen documenten beschikbaar zijn. 

 

 
→ Eens u het dossier hebt geopend dient u te klikken “+Formulier”. Deze button bevindt zich rechts 

bovenaan. 

 

 

→ De pop-up voorziet in de keuze uit vier categorieën. Klik op ‘Verslagen’.   
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→ Vervolgens verschijnt een nieuw keuzemenu op het scherm waarin u kiest welk soort verslag door 

u wordt neergelegd:  

- betreft het vertegenwoordiging of bijstand? 

- betreft het een bewindvoering over de goederen, de persoon of de persoon en goederen? 

- betreft het een initieel, periodiek of finaal verslag? 

 

Na het selecteren van het welbepaald verslag klik je op de blauwe knop ‘Nieuw’. 

 

 

 

 

→ Dan krijgt u een webformulier waarbij verschillende tabbladen dienen overlopen en ingevuld te 

worden. Deze ingevulde elementen samen zullen dan het verzoekschrift vormen.  

 

Opgelet: tussentijds bewaren via de knop rechtsboven is aan te raden, minstens per tabblad.  

 

 
  



                                   

Bewind(voering) – Indienen van een verslag via het Centraal Register  
van de Bescherming van Personen. – 2021.08 

5 

Tabbladen bij indiening verslag:        HOME 

 

De tabbladen zullen overlopen worden aan de hand van een periodiek verslag in een bewindvoering 

mits vertegenwoordiging over de persoon en goederen gezien dit het meest uigebreide verslag is en 

aldus alle tabbladen omvat. 

Opgelet: in sommige tabbladen zijn er meerdere secties in te vullen.  

Na het invullen van een tabblad dient u steeds tussentijds te bewaren (knop rechtsboven) 

om verlies van gegevens te vermijden. 

 

- Tabblad 1: Partijen 

In dit tabblad dienen de gegevens van de betrokken partijen overlopen worden in de verschillende 

secties. Ook dient de verslagperiode ingevuld te worden (begindatum moet aansluiten bij einddatum 

van vorig verslag). Nadat elke sectie overlopen werd en er een groen vinkje staat dient u tussentijds 

te bewaren. Dan kan u naar het volgende tabblad gaan. 

 

- Tabblad 2: verslag bewindvoering over de persoon 

In dit tabblad moet u enkele vragen beantwoorden over de bewindvoering over de persoon (dit 

tabblad zal niet in te vullen zijn wanneer u enkel bewindvoerder over de goederen bent). 
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- Tabblad 3: Kas- en banktegoeden 

In dit tabblad wordt er aangegeven wat de standen van de verschillende rekeningen zijn op het einde 

van de verslagperiode. Van iedere rekening is er een bewijs van begin -en eindsaldo nodig. Dit bewijs 

(of banklisting) kan hierbij opgeladen worden. 

 

 

- Tabblad 4: Onroerende goederen 

In dit tabblad dient ingevuld te worden of de beschermde persoon beschikt over een onroerend goed 

of niet, en indien ja dienen er hierover bijkomende gegevens ingegeven te worden. 
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HOME 

 

- Tabblad 5: Roerende activa 

In dit tabblad dienen de roerende goederen ingevuld te worden waarover de beschermde persoon 

beschikt zoals sieraden, wagen, inboedel, … Hierbij kunnen ook foto’s of inventarislijsten opgeladen 

worden ter verduidelijking. 

 

 

- Tabblad 6: Schulden 

In dit tabblad dient aangegeven te worden of er een collectieve schuldbemiddeling bestaat voor de 

beschermde persoon, waarbij de beschikking over de toelaatbaarverklaring, alsook het 

schuldenoverzicht dienen opgeladen te worden. Daarnaast dient ingevuld te worden of er individuele 

schulden van de beschermde persoon zijn.  
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- Tabblad 7: Verzekeringen 

In dit tabblad dienen de verzekeringen die op naam van de beschermde persoon lopen ingevoerd te 

worden. 

 

- Tabblad 8: Inkomsten 

In dit tabblad dienen de inkomsten van de beschermde persoon opgenomen te worden per rubriek. 

Hier kan u tijdens de loop van het jaar, te allen tijde, inkomsten toevoegen, vb. bij ontvangst van het 

pensioen het bedrag ingeven en eventueel het document opladen. Bij de indiening van het verslag zal 

dan de optelsom ervan gemaakt worden en zal dit niet meer opgezocht moeten worden door u.  
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- Tabblad 9: Uitgaven         HOME 

In dit tabblad dienen de uitgaven van de beschermde persoon opgenomen te worden per rubriek. Hier 

kan u tijdens de loop van het jaar, te allen tijde, uitgaven toevoegen, vb. bij ontvangst van de factuur 

van het woonzorgcentrum het bedrag ingeven en eventueel het document opladen. Bij de indiening 

van het verslag zal dan de optelsom ervan gemaakt worden en zal dit niet meer opgezocht moeten 

worden door u.  

 

- Tabblad 10: Bijkomende inlichtingen 

In dit tabblad dient aangegeven te worden of de beschermde persoon geroepen is tot een 

nalatenschap of onverdeeldheid of betrokken is in een juridische procedure. 
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- Tabblad 11: Uitoefening        HOME 

In dit tabblad dient er informatie meegedeeld te worden over eventuele wijziging van 

levensomstandigheden van de beschermde persoon, alsook over de uitoefening van het bewind: 

betrokkenheid beschermde personen en andere partijen, frequentie overleg, wijze van rekening 

houden met opmerkingen vrederechter, … 

 

- Tabblad 12: Documenten 

Onder dit tabblad kan u eventueel extra stukken opladen die het verslag kunnen ondersteunen, met 

een maximum van 5 documenten. 
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- Tabblad 13: Samenvatting        HOME 

In dit tabblad kan u een kort overzicht terugvinden van de ingevoerde gegevens. 

 

- Tabblad 14: Bevestiging 

In dit tabblad bevestigt u dat u een exemplaar van het verslag zal overmaken aan de beschermde 

persoon (tenzij hiervan uitdrukkelijk door de vrederechter ontslagen) en aan de eventuele 

vertrouwenspersoon of andere bewindvoerder(s) door deze partijen aan te vinken. 

U kan het verslag nalezen via ‘Afdrukvoorbeeld’. Dan kan er overgegaan worden tot het indienen van 

het verslag, na het lezen van de tekst en het aanvinken van het vakje, door op ‘Indienen’ te klikken. 
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→ Na de indiening van het verslag zal dit teruggevonden kunnen worden door bij “te beschermen 

persoon/beschermde persoon” op de omslag (of vergrootglas) te klikken. 

 

 
 

→ Het verslag en de bijlagen zijn terug te vinden onder het tabblad ‘Dossier’ van de beschermde 

persoon. 

 


