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1 HANDLEIDING
DOEL
Deze handleiding is bedoeld om de borgsteller van een dossier 'borgtocht' te helpen zijn rol in de nieuwe eDEPO applicatie te vervullen en te begrijpen.

DOELGROEP
Deze handleiding is bedoeld voor elke burger, professional, onderneming of openbare instelling die
borgsteller is in een dossier van de dienst Deposito- en Consignatiekas (DCK). e-DEPO is online toegankelijk
na beveiligde identificatie op het portaal van de FOD Financiën: MyMinFin.
Voortaan kunnen alle borgstellers hun dossiers en online gegevens in reële tijd raadplegen en beheren; zij
hoeven niet langer te wachten tot een beambte van de DCK hun aanvraag manueel verwerkt 1.

VEREISTEN
•

U bent ingelogd op e-DEPO.

•

Als u voor een onderneming of overheidsinstantie werkt, dient u over de vereiste rol te beschikken.

•

U bent borgsteller in een dossier 'borgtocht' dat bij de DCK is geopend en gefinancierd.

2 DOSSIERBEHEER
'Borgsteller' is een generieke term die verwijst naar een persoon die verantwoordelijk is voor het leveren van
een dienst, service of materiaal of die een autorisatie, een vergunning, ... wil verkrijgen.
De borgsteller krijgt een specifieke benaming al naargelang de categorie waartoe het dossier 'borgtocht'
behoort. Hieronder vindt u een tabel met de gebruikte termen per dossiercategorie:
Borgsteller
Openbare aanbesteding

Aannemer

Wet-Breyne

Aannemer

Vervoersvergunning

Transporteur

Huurwaarborg

Verhuurder

Kansspelen

Houder van de vergunning

Gevraagd door een publieke instantie

Borgsteller

Andere

Borgsteller

1 Er zijn wel een aantal aanvragen die nog steeds een manuele validatie door een beambte van de DCK vereisen.
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Als borgsteller hebt u in principe gevraagd om het dossier te openen. U hebt, wat het dossier 'borgtocht'
betreft, uw belangrijkste taak vervuld.
Zodra u uw verplichtingen bent nagekomen om het dossier te openen, is het immers aan de begunstigde van
de borgtocht om:
•

de borgtocht volledig of gedeeltelijk vrij te geven 2 indien hij meent dat uw verplichtingen zijn
vervuld.

•

een voorafname te vragen voor (een deel van) de borgtocht indien hij oordeelt dat uw verplichtingen
niet zijn vervuld.

Het is ook uw taak als borgsteller om u tot de begunstigde van de borgtocht te wenden indien hij geen
handlichting geeft terwijl u toch al uw verplichtingen bent nagekomen. In dit stadium is de begunstigde
immers de enige die kan ingrijpen.

HANDLICHTING
Zodra de begunstigde de borgtocht vrijgeeft, ontvangt u een e-mail die u informeert over de ontvangst van
deze handlichting. Het bedrag van de borgtocht wordt vervolgens afgetrokken van het vrij te geven bedrag.
In het geval van een dossier met meerdere begunstigden, zal e-DEPO wachten op een handlichting van elk
van hen alvorens over te gaan tot de vrijgave van de geldsom.
In het e-mailbericht wordt u ook gevraagd uw bankgegevens te controleren voordat de DCK de terugbetaling
uitvoert.

Merk op dat het vrijgegeven bedrag wordt terugbetaald aan de deposant (de persoon die de
borgtocht heeft betaald en die in de meeste gevallen ook de borgsteller is). De deposant mag als
enige zijn bankgegevens wijzigen.

De DCK gaat over tot de terugbetaling op de rekening van de deposant 7 dagen na ontvangst van de
handlichting. De deposant heeft dus 7 dagen de tijd om zijn bankgegevens eventueel aan te passen.
Het gevolg van deze handlichting:
•

als het saldo van het dossier op 0 staat, dan sluit e-DEPO het dossier automatisch af. De eventuele
interesten worden automatisch doorgestort naar de deposant.

•

als het saldo van het dossier nog steeds positief is, dan wordt het dossier opnieuw beschikbaar
gesteld voor een nieuwe handlichting of een aanvraag tot voorafname.

Opmerking betreffende de borgtocht onder de wet Breyne: de wet voorziet in een handlichting van de borg in twee
schijven van 50 %, met inachtneming van een minimumperiode van één jaar tussen de voorlopige aanvaarding en de
handlichting van de tweede schijf. e-DEPO garandeert dat aan beide wettelijke voorwaarden wordt voldaan. De
begunstigde kan dus geen borgtocht onder de wet Breyne in één keer vrijgeven, noch de tweede schijf terugbetalen
voordat de periode van één jaar is verstreken.
2

4/7

VOORAFNAME
Vraagt de begunstigde een voorafname, dan moet hij zijn verzoek staven. Dit met reden omklede verzoek
wordt u vervolgens toegezonden voor validatie of weigering.
Indien er meerdere begunstigden zijn, dan wacht e-DEPO op de validatie van alle begunstigden alvorens u de
aanvraag tot voorafname te sturen.
Concreet wordt u per e-mail op de hoogte gebracht dat de begunstigde(n) een aanvraag tot voorafname
heeft/hebben ingediend. De e-mail vermeldt het betreffende dossiernummer.
Vanaf dat moment beschikt u over een periode van 14 dagen om kennis te nemen van dit verzoek en om uw
akkoord of uw weigering aan ons kenbaar te maken. Als u niet binnen deze tijd reageert, dan wordt de
aanvraag tot voorafname als goedgekeurd beschouwd.
Om de aanvraag tot voorafname te raadplegen, logt u in op e-DEPO en raadpleegt u het betreffende dossier
waarvan u het dossiernummer per e-mail hebt ontvangen.
Klik op "de aanvraag tot voorafname valideren".

Er verschijnt een venster met de gegevens betreffende de aanvraag tot voorafname.
Kijk deze gegevens goed na alvorens uw antwoord te selecteren.

(1)
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(1) Klik op (1) om uw keuze aan te duiden. Er verschijnt een dropdownmenu waarop u de aanvraag tot
voorafname kunt aanvaarden of weigeren.

(1)

(2)

(2) Bevestig uw keuze.

Als u de voorafname hebt aanvaard, of als u niet binnen 14 dagen hebt gereageerd, dan voert e-DEPO de
voorafname uit. Het door de begunstigde gevorderde bedrag wordt betaald op de rekening die hij ons heeft
meegedeeld.
Het gevolg van deze verrichting:
•

als het saldo van het dossier op 0 staat, dan sluit e-DEPO het dossier automatisch af. De eventuele
interesten worden doorgestort naar de deposant.

•

als het saldo van het dossier nog steeds positief is, dan wordt het dossier opnieuw beschikbaar
gesteld voor een nieuwe handlichting of een aanvraag tot voorafname.

Als u de voorafname weigert, dan wordt het dossier automatisch geblokkeerd. Er kan dan geen nieuwe
voorafname of handlichting meer worden aangevraagd.
Om het dossier te deblokkeren, moet aan de DCK een door alle belanghebbenden ondertekend akkoord of een
uitvoerbaar vonnis betreffende de verdeling van de beschikbare bedragen worden voorgelegd.
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e-DEPO stelt alle belanghebbenden per e-mail op de hoogte van het verloop van het dossier, ongeacht uw
uitspraak.

Wat gebeurt er als er meerdere borgstellers zijn?
Als een dossier meer dan één borgsteller heeft, dan zijn er een aantal verschillen, maar het basisprincipe blijft
hetzelfde:
•

Alle borgstellers worden per e-mail verwittigd en kunnen de aanvraag online raadplegen. Alle
borgstellers worden gevraagd hun advies te geven en de termijn van 14 dagen blijft van toepassing.

•

Als één borgsteller de voorafname aanvaardt, dan wordt deze niet onmiddellijk uitgevoerd omdat
e-DEPO op de beslissing van alle borgstellers wacht. Als geen enkele borgsteller de aanvraag
weigert binnen de 14 dagen, dan voert e-DEPO de voorafname uit.

•

Als een borgsteller de aanvraag tot voorafname weigert, dan wordt de weigering geregistreerd en
wordt het dossier onmiddellijk geblokkeerd. De andere borgstellers kunnen geen advies meer geven
voor dit verzoek.

Algemene opmerking: de dienst DCK neemt in geen geval een standpunt in bij conflicten tussen
begunstigde(n) en borgsteller(s). Zij raadpleegt de bewijsstukken van de voorafnames niet en valideert ze
ook niet. Haar rol beperkt zich tot het ter beschikking stellen van de nodige IT-hulpmiddelen om de
borgtocht te beheren en veilig te stellen tot alle voorwaarden voor terugbetaling zijn vervuld.
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