FAILLISSEMENTEN:
BETAALOPDRACHT
NAAR
DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS VIA E-DEPO

DE

1. De curator gaat naar de website www.myminfinpro.be en logt zich in met behulp van de
werkmiddelen die beschikbaar zijn voor deze site. De link naar de website van de FOD
Financiën is ook beschikbaar in REGSOL, in het faillissementsdossier, via de groene tegel
“Deposito- en Consignatiekas” en daarna de blauwe subtegel MyMinFin.

2. De curator meldt zich aan in naam van een onderneming. Hij kiest een willekeurige
vennootschap – niet noodzakelijk de vennootschap waar hij de betalingen voor wil uitvoeren.

3. De curator kiest voor “Applications”.
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4. In MyMinFin verschijnt er een link van e-DEPO Faillissementen naar de applicatie voor het
beheer van de betaalopdrachten.

5. De curator klikt op deze link waarna de applicatie voor het beheer van de betaalopdrachten
geopend wordt en de dossiers van de curator (en uitsluitend die van hem/haar) weergegeven
worden.
6. De curator kiest in de lijst het dossier waarvoor hij/zij betalingen wil regelen.
• Ofwel door de naam in te vullen

•
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Ofwel door het vakje aan te vinken

7. De curator klikt op “Volgende”.
8. De lijst met betalingen van het geselecteerde dossier verschijnt. De weergegeven betalingen
zijn enkel die met de status “in afwachting van behandeling” (door een ambtenaar van de DCK).

9. De curator klikt op de knop “Creatie van een betalingsmethode” om een betaling te regelen.
10. De curator vult het betalingsbulletin in en klikt op de knop “Opslaan”.
11. De curator wordt doorgestuurd naar de lijst met betalingen waarin de nieuwe betaling zopas
werd opgenomen.
12. De curator selecteert de betalingen die hij/zij wenst weer te geven op het document
“Betaalopdrachten”. Hij/zij kan alle betalingen in één enkele klik selecteren.

13. De curator klikt op de knop “Printen". Een pdf-bestand “Betaalopdracht” wordt door het systeem
op de computer van de curator opgemaakt en gedownload.
14. De curator gaat naar https://private.regsol.be en klikt in het betrokken dossier op de tijdslijn.
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15. De curator voegt in de tijdslijn Art. 52 bis (of Art. XX, 145 ,1 bis) - Betaalopdracht aan DCK toe.

16. De curator klikt op de knop “Bestand toevoegen”.

17. De curator voegt het bestand “Betaalopdracht” toe en bevestigt vervolgens zijn/haar keuze door
te klikken op de knop “Toevoegen”. Hij/zij kan ervoor kiezen om een reeds ondertekende
bestand op te laden of een niet getekend bestand elektronisch te tekenen.

18. In geval van elektronische ondertekening, stuurt het register de curator door naar het
hulpprogramma voor elektronische ondertekening van het register.
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19. De curator leest de inhoud van de betaalopdracht die hij/zij te zien krijgt om te bevestigen of
deze overeenstemt met zijn/haar aanvraag en klikt tenslotte op de knop “Ondertekenen starten”.

20. Het register vraagt om zijn/haar advocaatkaart en pincode in te voeren.
21. De curator voert zijn/haar kaart en pincode in en klikt op de knop “OK”

22. Het register brengt de curator ervan op de hoogte dat de handtekening succesvol werd
geplaatst en kent de taak automatisch toe aan de rechter-commissaris.

23. De rechter-commissaris gaat naar https://private.regsol.be en klikt op de blauwe tegel “TODO”
of gaat rechtstreeks naar (de tijdslijn van) het dossier.
24. Het register opent de lijst “TODO” of (de tijdslijn van) het dossier.
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25. De rechter-commissaris selecteert de taak die moet worden ondertekend en klikt op de knop
“Digitaal tekenen en doorgeven”.

26. Het register stuurt de rechter-commissaris door naar het hulpprogramma voor elektronische
ondertekening van het register. Het document kan ook handmatig ondertekend worden voordat
het online wordt geüpload.
27. In geval van elektronische ondertekening, leest de rechter-commissaris de inhoud van de
betaalopdracht die hij/zij te zien krijgt en klikt op de knop “Ondertekenen starten”.

28. Het register vraagt om zijn/haar identiteitskaart en pincode in te voeren.
29. De rechter-commissaris voert zijn/haar eID-kaart en pincode in en klikt op de knop “OK”.
30. Het register brengt de rechter-commissaris ervan op de hoogte dat de handtekening succesvol
werd geplaatst, sluit de taak af en stuurt automatisch een e-mail naar het emailadres
consignaties.thesaurie@minfin.fed.be (NL) of consignations.tresorerie@minfin.fed.be (FR) van
de Deposito- en Consignatiekas. Het ondertekende pdf-bestand wordt als bijlage bij deze email gevoegd. De rechter-commissaris en de curator staan in kopie in deze e-mail.
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