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1 HANDLEIDING
DOEL
Deze handleiding is uitgewerkt om elke gebruiker te helpen bij het aanmaken van een borgtochtdossier in de
nieuwe applicatie e-DEPO.

DOELGROEP
Deze handleiding is bedoeld voor elke burger, professioneel, onderneming of openbare instelling. e-DEPO is
online toegankelijk na beveiligde identificatie op het portaal van de FOD Financiën: MyMinFin.
Iedereen kan voortaan een nieuw borgtochtdossier in geld openen, zijn dossiers en gegevens raadplegen,
acties opstarten in zijn dossiers 1 en zijn eigen gegevens aanpassen. Dit gebeurt allemaal online en in real time
zonder dat men hoeft te wachten op de manuele verwerking van de aanvraag door een ambtenaar van de
DCK (Deposito- en Consignatiekas).

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 belanghebbende in het aan te maken dossier.

•

U beschikt over de volgende informatie met betrekking tot het aan te maken dossier:
o

o

o

het bedrag van de borgtocht;
het rekeningnummer waarmee het geld zal worden gestort bij de DCK;
het identificatienummer in het Rijksregister 2 van elke natuurlijke persoon met een rol in
het dossier;

o

het ondernemingsnummer 3 van elke professioneel, onderneming of openbare instantie
met een rol in het dossier;

o

het e-mailadres voor contact van elke natuurlijke of rechtspersoon met een rol in het
dossier 4.

1 Handlichting geven, een voorafname aanvragen, een dossier afsluiten, ...
2 Moet worden gevraagd aan de betrokken persoon en staat op de achterkant van de identiteitskaart
3 Dit nummer kan worden gevraagd aan de betrokkene of worden gevonden met behulp van deze tool:
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html
4 Alle communicatie betreffende uw dossier zal worden gevoerd via dit e-mailadres en dus bent u verplicht het te vermelden.
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2 SELECTIE VAN EEN CATEGORIE
In e-DEPO klikt u op het tabblad "Nieuw dossier aanmaken".

U kunt vervolgens een keuze maken uit de verschillende mogelijke categorieën:
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Klik op één van de categorieën voor meer informatie over het onderwerp van deze categorie om u bij uw keuze
te helpen:

Wanneer u zeker bent van uw keuze klikt u op "Een nieuw dossier openen in de geselecteerde categorie".

De aanmaak van een dossier gebeurt in het algemeen via:
•
•
•
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vier gegevensinvoerschermen
een scherm met een overzicht van de ingevoerde gegevens
een bevestigingsscherm

3 AANMAAK VAN EEN NIEUW BORGTOCHTDOSSIER
Om u te helpen bij het stapsgewijs aanmaken van een dossier, tonen we hoe u te werk moet gaan door de
verschillende stappen één voor één te beschrijven. De aanmaak van een borgtochtdossier is vergelijkbaar bij
de verschillende categorieën. De kleine verschillen komen niettemin aan bod in de uitleg hieronder.

BORGTOCHT
Het eerste scherm van het formulier heeft betrekking op de eigenlijke borgtocht en ziet er als volgt uit:

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE BORGTOCHT
(1) Via dit veld kan het bedrag van de borgtocht worden ingevoerd. Dit is het bedrag dat u moet storten
bij de DCK om de opening van uw dossier te valideren.
Afhankelijk van de borgtochtcategorie kunnen er strengere regels van toepassing zijn: het bedrag van
de borgtochten, openbare aanbestedingen en wet Breyne dient een veelvoud van 10 te zijn.
Dit is een verplicht veld.
(2) Via het veld "referentie" kunt u uw eigen referentie invoeren. Zo vindt u gemakkelijker uw dossier
terug. De naam van dit veld varieert enigszins bij de verschillende categorieën maar de aard en de
plaats ervan blijven identiek. Dit is een facultatief veld.
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Hierna volgt een samenvattende tabel met de verschillende per categorie gebruikte termen:
Referentie klant
Openbare aanbesteding

Referentie van het contract

Wet Breyne

Referentie van het contract

Vervoersvergunning

Nummer van de licentie

Huurwaarborg

Uw referentie

Kansspelen

Type van de vergunning

Gevraagd door een publieke
instantie
Uw referentie
Andere

Uw referentie

(3) Nadat het dossier correct is geopend en het geld is ontvangen, levert de DCK een borgstellingsakte
af die bewijst dat de borgtocht wel degelijk gesteld is. Deze borgstellingsakte kan in het Nederlands
(NL) of in het Frans (FR) worden opgemaakt. Hier kunt u de taal kiezen waarin deze akte door de
DCK wordt opgemaakt. De keuze van één van beide talen is verplicht.
(4) Hier kunt u kort desbetreffende borgtocht omschrijven. Dit is een vrije tekstzone.
De naam van dit veld varieert enigszins bij de verschillende categorieën, maar de aard en de plaats
ervan blijven identiek. Het is een verplicht veld.
Hierna volgt een samenvattende tabel met de verschillende per categorie gebruikte termen:
Omschrijving borgtocht
Openbare aanbesteding

Korte omschrijving van de opdracht

Wet Breyne

Type en adres van het betrokken goed

Vervoersvergunning

Type van de vergunning

Huurwaarborg

Type en adres van het gehuurde goed

Kansspelen

Adres van de exploitatie van de vergunning of andere nuttige informatie

Gevraagd door een publieke instantie Korte omschrijving van het voorwerp van de borgstelling
Andere

Korte omschrijving van het voorwerp van de borgstelling

DETAILS VAN DE BETALING
(5) Dit veld dient voor het invoeren van het rekeningnummer waarmee het geld wordt gestort bij de
DCK. Het is ook op dit rekeningnummer dat de borgtocht na ontvangst van de handlichting
teruggestort zal worden. De rekening moet het IBAN-formaat hebben. Voor een Belgische rekening
houdt dit in: BEXX XXXX XXXX XXXX. Dit nummer staat vermeld op uw bankkaart of kan bij uw bank
worden opgevraagd. Het systeem controleert automatisch of de ingevoerde rekening klopt om
fouten te vermijden (enkel bij Belgische rekeningen). Dit is een verplicht veld.
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(6) Wanneer u geen Belgische rekening gebruikt, moet er een bijkomend veld worden ingevuld om de
BIC-code van uw bank in te voeren.
(7) Dit veld dient om de naam van de titularis van de rekening in te voeren. Dit is een verplicht veld.
(8) Nadat u alle velden correct hebt ingevuld, klikt u op "volgende" om naar het vervolg van het
formulier te gaan.

BORGSTELLER
Het tweede scherm van het formulier identificeert de borgsteller, namelijk de persoon die verantwoordelijk is
voor de borgtochtstelling.

(1)
(2)
(3)

Het gaat hier om het identificeren van de borgsteller(s) met behulp van hun KBO-nummer of RRN
(Rijksregisternummer).
Afhankelijk van de categorie kan de borgsteller met een specifieke term worden aangeduid, er kunnen er meer
dan één zijn en/of hij is:
•
•

een particulier of een professioneel/een bedrijf
of enkel een professioneel/een bedrijf.

Scherm 2 vermeldt bij alle categorieën altijd de borgsteller.
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Hierna volgt een samenvattende tabel met per categorie de verschillende gebruikte termen, de soorten
mogelijke actoren en daarbij de mogelijkheid om er al dan niet meerdere in te voeren:
Borgsteller
Openbare aanbesteding

Aannemer

B

Alleen een

Wet Breyne

Aannemer

B

Alleen een

Vervoersvergunning

Transporteur

B

Alleen een

Huurwaarborg

Huurder

P/B

Meerdere mogelijk

Kansspelen

Houder van de vergunning

B

Alleen een

Gevraagd door een publieke instantie Borgsteller

P/B

Meerdere mogelijk

Andere

P/B

Meerdere mogelijk

P = particulier

B = bedrijf/professioneel

Borgsteller

(1) Klik op "Particulier" om een RRN in te voeren of op "professioneel/bedrijf" om een KBO-nummer in
te voeren.
(2) KBO-nummer of RRN invoeren. 5 Het is een verplicht veld. Het KBO-nummer heeft het volgende
formaat: XXXX.XXX.XXX en het kan eventueel worden gevonden via de zoekfunctie van de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO public search) waarvan een link is opgenomen in het
formulier (3). Het RRN staat vermeld op de achterkant van de identiteitskaart en heeft het volgende
formaat: XX.XX.XX-XXX.XX.

5

Ze kunnen worden ingevoerd met of zonder verbindingsstreepje.
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Zodra u een KBO-nummer of RRN in het veld invoert, gaat de applicatie op zoek naar de
overeenkomstige persoon. Zodra e-DEPO een resultaat heeft gevonden, wordt een kleine "V"
weergegeven en wanneer het gaat om een rechtspersoon of uzelf worden de gegevens getoond.

(1)

(4)

(2)
(3)

(5)

(1) Via de weergegeven informatie kunt u nagaan of u het juiste KBO-nummer hebt ingevoerd. Bij
fouten kunt u een ander KBO-nummer invoeren. Om redenen van respect voor de privacy is het niet
toegestaan om de gegevens van natuurlijke personen weer te geven.
(2) Voer hier het mailadres in van de borgsteller voor de opvolging van het dossier. Dit is belangrijke
informatie want het is via dit kanaal dat de DCK met de borgsteller zal communiceren. Het is een
verplicht veld.
(3) Voer nogmaals het mailadres van de borgsteller in. Zo wordt nagegaan of de gegevens kloppen. Het
mailadres moet hetzelfde zijn als bij (2). Het is een verplicht veld.
(4) Hier kunt u het telefoonnummer van de borgsteller invoeren. Dit is een facultatief veld.
(5) Nadat alle velden zijn ingevuld en gevalideerd door e-DEPO, wordt de knop "Deze persoon
toevoegen" geactiveerd en in het blauw weergegeven. Klik hierop om de ingevoerde gegevens te
valideren.
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U krijgt dan het volgende scherm:

(1)

(2)

(3)
(1) In dit stadium is de borgsteller geregistreerd bij (1). U kunt deze nog verwijderen door op het rode
kruisje te klikken.
(2) Wilt u verschillende borgstellers invoeren, dan kunt u de procedure herhalen door een nieuw KBOnummer of nieuw RRN in te voeren bij (2). U kunt zoveel borgstellers invoeren als u wilt binnen de
daartoe bedoelde categorieën.

(3) Nadat u alle borgstellers correct hebt ingevoerd (ze moeten allemaal links in het scherm vermeld
staan), gaat u naar het vervolg van het formulier door te klikken op "volgende" (3).

Opmerking: bij categorieën waar maar één borgsteller bedrijf/professioneel mogelijk is, ziet het beginscherm
er als volgt uit:

(1)

(1) In dit veld moet het KBO-nummer worden ingevoerd.
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De informatie over deze borgsteller wordt dan als volgt weergegeven:

(1)

(2)

(4)

(3)
(5)

(1) Via de weergegeven informatie kunt u nagaan of u het juiste KBO-nummer hebt ingevoerd. Bij
fouten kunt u een ander KBO-nummer invoeren. Het is een verplicht veld.
(2) Voer hier het mailadres in van de borgsteller voor de opvolging van het dossier. Het is een verplicht
veld.

(3) Voer nogmaals het mailadres van de borgsteller in. Het e-mailadres moet hetzelfde zijn als bij (2).
Het is een verplicht veld.
(4) Hier kunt u het telefoonnummer van de onderneming invoeren.
Dit is een facultatief veld.
(5) Nadat alle verplichte velden zijn ingevuld, klikt u op "volgende" om naar het vervolg te gaan.
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DEPOSANT
De deposant is de eigenaar van het geld dat bij de DCK wordt gestort.
Voor de DCK is het zeer belangrijk om nauwkeurig de persoon te identificeren die het geld stort omdat enkel
deze persoon:
•
•

de rente op het in bewaring gegeven kapitaal mag vorderen
het rekeningnummer mag wijzigen waarop de borgtocht na ontvangst van de handlichting
teruggestort zal worden.

Gewoonlijk is de deposant de borgsteller (of één van de borgstellers wanneer er meerdere zijn). Het kan echter
ook gebeuren dat de borgsteller een beroep doet op een derde om voor hem het geld te storten. We hebben
het dan over een "geldschieter".
De geldschieter kan een particulier, een professioneel of een onderneming zijn.
Aangezien er relatief gezien niet vaak een geldschieter bij komt kijken, gaat het systeem er
standaard van uit dat het de borgsteller is die het geld stort. Dit is het geval wanneer (1) aangevinkt
is.
Als dit klopt, kunt u direct naar het vervolg gaan door te klikken op "volgende" (2).

(1)

(2)

In het geval van meerdere borgstellers in een dossier waarbij één van hen het geld stort, moet (1) aangevinkt
blijven en dient de juiste borgsteller te worden geselecteerd in de lijst met mogelijke selecties, zoals hieronder
weergegeven.
•

Klik eerst op (3)

•

Selecteer vervolgens de juiste borgsteller in de lijst (4)

•

Klik tot slot op volgende (2)

(3)
(4)
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(2)

Is het een geldschieter die het geld stort 6, vink dan (1) uit.
De applicatie stelt dan voor om een extra actor in te voeren, op dezelfde manier als dat u de borgsteller hebt
ingevoerd, namelijk door type actor te selecteren, zijn KBO-nummer of RRN in te voeren en zijn mailadres toe
te voegen 7.
Klik tot slot op volgende (2)

(1)

(2)

Na deze stap worden de bankrekening (ingevuld in deel 1.2. Details van de betaling) en de gedeponeerde
gelden aan de deposant toegewezen.

Opmerking: wat betreft de categorie "Vervoersvergunning", waarbij de transporteur verplicht is om zelf de
borgtocht te storten, bestaat het scherm deposant niet. De bankrekening wordt dus automatisch aan de
transporteur toegewezen.

Bij de categorie "Vervoersvergunning" dient het altijd de transporteur te zijn die de borgtocht stort. Hij mag
geen beroep doen op een geldschieter. Deel 4 van het formulier is dan ook niet opgenomen binnen deze
categorie.
7
Aangezien de deposant uniek dient te zijn, is het hier niet mogelijk om er meerdere te registreren.
6
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BEGUNSTIGDE(N)
Het vierde scherm van het formulier ziet er als volgt uit:

(1)
(2)
(3)

In dit deel wordt/worden de begunstigde(n) van de borgtocht geïdentificeerd met behulp van hun
ondernemingsnummer (KBO) of hun Rijksregisternummer (RRN). De begunstigde van een borgtocht is de
persoon voor wie de borgtocht is aangemaakt.
Afhankelijk van de categorie kan de begunstigde met een specifieke term worden aangeduid, er kunnen er
meer dan één zijn en/of hij is:
•
•

een particulier of een professioneel/een bedrijf
of enkel een professioneel/een bedrijf.

Hoe dan ook vermeldt scherm 4 bij alle categorieën altijd de begunstigde van de borgtocht.
Voor de borgtochtcategorieën "Vervoersvergunning" en "Kansspelen", is de begunstigde vastgelegd en vooraf
bekend. Hierna volgt de informatie om voor deze twee categorieën in te voeren:

Borgtocht

KBO

e-mail FR

Vervoersvergunning 0308357852 marchandises.route@mobilit.fgov.be
Kansspelen
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0308357753 garantie.waarborg@gamingcommission.be

e-mail NL
goederen.weg@mobilit.fgov.be

Hierna volgt een samenvattende tabel met per categorie de verschillende gebruikte termen, de soorten
mogelijke actoren en daarbij de mogelijkheid om er al dan niet meerdere in te voeren:

Begunstigde
Openbare aanbesteding

Aanbestedende overheid

B

Meerdere mogelijk

Wet Breyne

Bouwheer

P/B

Meerdere mogelijk

Vervoersvergunning

Begunstigde van de borgtocht

FOD Mobiliteit

Alleen een

Huurwaarborg

Verhuurder

P/B

Meerdere mogelijk

Kansspelen

Begunstigde van de borgtocht

Commissie Kansspelen Alleen een

Gevraagd door een openbare
instantie
Begunstigde van de borgtocht

B

Alleen een

Andere

P/B

Meerdere mogelijk

Begunstigde van de borgtocht

N = natuurlijke persoon B = bedrijf/professioneel

(1) Klik op "Particulier" wanneer u een RRN moet invoeren of op "professioneel/bedrijf" wanneer u een
KBO-nummer moet invoeren.
(2) KBO-nummer of RRN invoeren. 8 Het is een verplicht veld. Het KBO-nummer heeft het volgende
formaat: XXXX.XXX.XXX en het kan eventueel worden gevonden via de zoekfunctie van de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO public search) waarvan een link is opgenomen in het
formulier (3). Het RRN staat vermeld op de achterkant van de identiteitskaart en heeft het volgende
formaat: XX.XX.XX-XXX.XX.

8

Ze kunnen worden ingevoerd met of zonder verbindingsstreepje.
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Zodra u een KBO-nummer of RRN in het veld invoert, gaat de applicatie op zoek naar de
overeenkomstige persoon. Zodra de applicatie een resultaat heeft gevonden, wordt een kleine
"V" weergegeven en wanneer het gaat om een rechtspersoon of uzelf worden de gegevens
getoond.

(1)

(4)

(2)
(3)
(5)

(1) Via de weergegeven informatie kunt u nagaan of u het juiste KBO-nummer hebt ingevoerd. Bij
fouten kunt u een ander KBO-nummer invoeren. Om redenen van respect voor de privacy is het niet
toegestaan om de gegevens van natuurlijke personen weer te geven.
(2) Voer hier het mailadres in dat de begunstigde u bezorgd heeft om het dossier op te volgen. Dit is
belangrijke informatie want het is via dit kanaal dat de DCK met de begunstigde zal communiceren.
Het is een verplicht veld.
(3) Voer nogmaals het mailadres van de begunstigde in. Zo wordt nagegaan of de gegevens kloppen.
Het mailadres moet hetzelfde zijn als bij (2). Het is een verplicht veld.
(4) Hier kunt u het telefoonnummer van de begunstigde invoeren. Dit is een facultatief veld.
(5) Nadat alle velden zijn ingevuld en gevalideerd door e-DEPO, wordt de knop "Een begunstigde
toevoegen" geactiveerd en in het blauw weergegeven. Hierop klikken om de ingevoerde gegevens
te valideren.
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U krijgt dan het volgende scherm:

(1)
(2)

In dit stadium is de begunstigde geregistreerd bij (1). U kunt deze nog verwijderen door op het rode kruisje te
klikken.

Wilt u verschillende begunstigden invoeren, dan kunt u de procedure herhalen door een nieuw
KBO-nummer of RRN in te voeren bij (2). U kunt zoveel begunstigden invoeren als u wilt.

Nadat u alle begunstigden correct hebt ingevoerd (ze moeten allemaal rechts in het scherm vermeld staan),
gaat u naar het vervolg van het formulier door te klikken op "volgende" (3).

Opmerking: bij categorieën waar maar één begunstigde bedrijf/professioneel mogelijk is, ziet het beginscherm
er als volgt uit:

(1)

(1) In dit veld moet het KBO-nummer worden ingevoerd.
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De informatie over deze begunstigde wordt dan als volgt weergegeven:

(1)

(2)

(4)

(3)

(1) Via de weergegeven informatie kunt u nagaan of u het juiste KBO-nummer hebt ingevoerd. Bij
fouten kunt u een ander KBO-nummer invoeren. Het is een verplicht veld.
(2) Voer hier het mailadres in van de borgsteller voor de opvolging van het dossier.
Het is een verplicht veld.
(3) Voer nogmaals het mailadres van de borgsteller in. Het mailadres moet hetzelfde zijn als bij (2).
Het is een verplicht veld.
(4) Hier kunt u het telefoonnummer van de onderneming invoeren.
Dit is een facultatief veld.
(5) Nadat alle verplichte velden zijn ingevuld, klikt u op "volgende" om naar het vervolg te gaan.
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SAMENVATTING
In het vijfde scherm van het formulier staat de belangrijkste ingevoerde informatie. Zo kunt u een laatste keer
de informatie controleren voordat die wordt verstuurd naar de DCK.

(1)

(2)

In geval van fouten klikt u op "Vorige" (1) om terug te keren naar het scherm met de te wijzigen informatie.
Wanneer alles correct is, klikt u op "Dossier aanmaken" (2).
Opmerking: aangezien particulieren de belanghebbenden zijn in het dossier mogen hun namen in dit stadium
niet worden weergegeven om redenen van respect voor de privacy. Daarom staat er een streepje in de kolom
"Naam". Bij ondernemingen verschijnt de naam op het scherm.
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BEVESTIGING
Het laatste scherm ziet er als volgt uit:

(1)

Het vermeldt de betalingsgegevens voor de borgtocht. Het vermeldt eveneens dat het geld binnen een termijn
van 30 dagen bij de DCK gestort moet worden. Na deze termijn wordt het dossier geannuleerd en moet het
opnieuw worden ingevoerd wanneer u het nog steeds wilt openen.
Opgelet: het rekeningnummer van de DCK voor het storten van borgtochten werd gewijzigd. Gelieve het
nieuwe nummer te gebruiken dat vermeld staat in het hierboven weergegeven overschrijvingsformulier.
De bevestiging en de betalingsinstructies worden eveneens via e-mail naar de borgsteller(s) en de deposant
verstuurd.
De gestructureerde mededeling bevat de volgende nuttige informatie:
•
•

De eerste acht cijfers verwijzen naar het dossiernummer (hier 19000017)
De twee volgende cijfers geven de categorie aan (hier 04) op basis van de onderstaande tabel:

Openbare
aanbesteding

Wet
Breyne

01

02

Vervoersvergunning Huurwaarborg Kansspelen
03

04

05

Gevraagd
door een
publieke
instantie

Andere

06

07

In dit stadium is het dossier dus wel degelijk aangemaakt en kan het worden geraadpleegd via de blauwe knop
"Dossier raadplegen” (1) onder het overschrijvingsformulier.
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In het dossier kunt u opnieuw de betalingsgegevens raadplegen door het document "Vraag tot het openen
van een dossier” te downloaden.

BETALING
Na het verzoek voor aanmaak van een dossier wacht de DCK nu op de storting van het geld om de
borgstellingsakte te genereren.
Opmerking: gelieve het geld via een bankoverschrijving in één keer (geen gedeeltelijke betaling) op het
opgegeven rekeningnummer en met de juiste gestructureerde mededeling te storten. De applicatie e-DEPO
gaat na of het bedrag en de gestructureerde mededeling perfect overeenkomen met wat wordt verwacht.
Is dit niet het geval, dan wordt de betaling automatisch geweigerd waarna het geld terug op uw rekening
wordt gestort. Voor de applicatie betekent dit dat de storting niet is uitgevoerd.
Wanneer de betaling in overeenstemming met onze instructies gebeurt, wordt het dossier gefinancierd
waarbij e-DEPO automatisch de borgstellingsakte genereert.
Alle belanghebbenden in het dossier ontvangen dan een e-mail om te bevestigen dat de betaling ontvangen
is en om te informeren dat de borgstellingsakte beschikbaar is. Na inloggen op e-DEPO kan iedereen
vervolgens de borgstellingsakte online raadplegen en downloaden.
De borgstellingsakte is in het betrokken dossier opgenomen, als onderdeel van de documenten van het
dossier.
In dit stadium is het dossier dus definitief geopend en kan het online door de verschillende belanghebbenden
worden beheerd.
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