GEBRUIKERSHANDLEIDING E-DEPO
OPZOEKEN EN RAADPLEGEN VAN EEN DOSSIER

Inhoud
1

Handleiding ............................................................................................................................................................................ 3
Doelstelling ......................................................................................................................................................................... 3
Doelgroep ............................................................................................................................................................................ 3
Vereisten ............................................................................................................................................................................. 3

2

Een dossier opzoeken ......................................................................................................................................................... 3
Zoekcriteria ......................................................................................................................................................................... 3
Presentatie van de resultaten ...................................................................................................................................... 5
Bepalen welke informatie moet worden getoond .................................................................................................. 6
De volgorde van de resultaten kiezen en de resultaten per kolom filteren .................................................... 7
Het gezochte dossier selecteren.................................................................................................................................. 7

3

Het geselecteerde dossier raadplegen .......................................................................................................................... 8
Overzicht en mogelijke actie.......................................................................................................................................... 8
Algemene informatie ....................................................................................................................................................... 9
Financieel gedeelte ........................................................................................................................................................ 10
Betrokken partijen .......................................................................................................................................................... 11
Documenten ..................................................................................................................................................................... 12

2/12

1 HANDLEIDING
DOELSTELLING
Deze handleiding werd opgesteld om elke gebruiker te helpen bij het terugvinden en raadplegen van zijn
dossiers in de nieuwe applicatie e-DEPO.

DOELGROEP
Deze handleiding is bedoeld voor elke burger, professional, onderneming of openbare instelling. e-DEPO is
online toegankelijk na beveiligde identificatie op het portaal van de FOD Financiën: MyMinFin.
Iedereen kan een borgtochtdossier 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 de applicatie e-DEPO.

•

U hebt openstaande borgtochtdossiers bij de DCK.

2 EEN DOSSIER OPZOEKEN
ZOEKCRITERIA
De dossiers die u als klant kunt raadplegen en waarin u kunt zoeken, zijn reeds gefilterd op basis van uw
identificatiecode:
•

uw nationaal nummer als u inlogt als fysiek persoon

•

het KBO/btw-nummer van uw beroepsactiviteit, onderneming of openbare instelling als u inlogt als
professional

U hebt enkel toegang tot de dossiers waarin uw identificatiecode werd geregistreerd.
Als u slechts een klein aantal openstaande borgtochtdossiers hebt bij de DCK, kunt u uw dossier gemakkelijk
terugvinden in de lijst van dossiers waarin u inzage hebt en die onder de zoekcriteria verschijnt.
Als u daarentegen veel openstaande dossiers hebt, zal een zoekopdracht volgens verschillende criteria u in
staat stellen om het gezochte dossier zo snel mogelijk terug te vinden.

1

HANDLICHTING GEVEN, EEN VOORAFNAME AANVRAGEN, EEN DOSSIER AFSLUITEN, ...
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Om een dossier op te zoeken, gaat u naar het tabblad "Raadpleging van mijn dossiers".

(1)

(2)
(3)
(5)

(4)
(6)

In het zoekscherm krijgt u meerdere mogelijke zoekcriteria te zien:
(1) Aan de hand van het e-DEPO-dossiernummer: voer het e-DEPO-dossiernummer in dit veld in.
(2) Op basis van uw persoonlijke referentie, dit wil zeggen de referentie die u aan het dossier hebt
toegekend (op voorwaarde dat deze referentie daadwerkelijk werd ingevoerd bij de aanmaak van
uw dossier in onze applicatie).
(3) Met behulp van het KBO-nummer/nationaal nummer (NN) van een van de betrokken partijen van
het dossier. Gelieve eerst het type gezochte persoon te selecteren: fysiek persoon met NN of
rechtspersoon, professional, openbare instelling, ... met KBO/btw.
(4) Op basis van het oude dossiernummer (enkel voor dossiers die zijn aangemaakt vóór de opstart van
e-DEPO).
(5) Door één of meer dossiercategorieën te selecteren binnen de voorgestelde categorieën.
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(6)

Elk zoekcriterium kan afzonderlijk of in combinatie met andere worden gebruikt. U kunt zelfs een
zoekopdracht starten zonder een criterium in te voeren. Het resultaat is in dat geval de lijst van al uw dossiers.
Als u klaar bent, klik dan op (6) om de zoekopdracht te starten.

PRESENTATIE VAN DE RESULTATEN
De resultaten worden standaard gerangschikt per dossiernummer en u krijgt de volgende gegevens te zien:
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Om vlotter het gezochte dossier terug te vinden, kunt u de resultaten ook rangschikken volgens uw criteria
en zelfs de gewenste specifieke informatie laten verschijnen.

BEPALEN WELKE INFORMATIE MOET WORDEN GETOOND
Door op (1) te klikken, krijgt u een lijst te zien van alle mogelijke informatie die in kolommen kan worden
getoond.

Vink de vakjes aan die zich bevinden voor de te tonen informatie.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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De creatiedatum is de datum waarop het dossier werd gecreëerd in e-DEPO.
De datum van wijziging is de datum waarop het dossier het laatst werd gewijzigd.
Het dossiernummer is het dossiernummer dat door e-DEPO werd toegekend.
Externe referentie is uw referentie.
Type dossier betreft de categorie van het dossier.
Initieel bedrag is het bedrag dat is ingevoerd bij het aanmaken van het dossier in e-DEPO.
Beschikbaar bedrag is het initiële bedrag + de toegevoegde fondsen - de afgehaalde fondsen - de
lopende afhalingsaanvragen.
Statuut: het statuut van het dossier:
o Gecreëerd: het dossier is aangemaakt maar er zijn nog geen fondsen ontvangen.
o Gefinancierd: het dossier is aangemaakt en de fondsen zijn ontvangen.
o Deels terugbetaald: een deel van het kapitaal werd terugbetaald.
o Lopende terugbetaling: er is een aanvraag tot terugbetaling lopend, maar die is nog niet
afgewerkt.
o Geblokkeerd dossier: het dossier is geblokkeerd.
o Terugbetaald: het dossier is afgesloten.
Begunstigde: duidt de begunstigde(n) van het dossier aan.
Borgsteller: duidt de borgsteller(s) van het dossier aan.
Indiener: duidt de indiener van het dossier aan.
Bron: geeft aan in welke applicatie het dossier werd aangemaakt (e-DEPO, DCA7).

DE VOLGORDE VAN DE RESULTATEN KIEZEN EN DE RESULTATEN PER
KOLOM FILTEREN
Klik op (1) om extra opties te openen.

(1)

Onder de titel van elke kolom verschijnt nu een kader dat u kunt invullen om uw zoektocht binnen de
informatie in de geselecteerde kolom te specificeren.
Opmerking: voor de kolommen die betrekking hebben op een betrokken partij, moet de zoektocht gebeuren
via een KBO/btw-nummer of een NN.

HET GEZOCHTE DOSSIER SELECTEREN
Om een dossier in de lijst van de zoekopdracht te raadplegen, gaat u er met de cursor op staan. Het dossier
wordt nu in een blauwe balk geplaatst. Nu hoeft u er alleen nog op te klikken om het te openen.
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3 HET GESELECTEERDE DOSSIER RAADPLEGEN
OVERZICHT EN MOGELIJKE ACTIE
Bovenaan vindt u een overzicht van het dossier met de acties die u momenteel kunt uitvoeren met betrekking
tot dit dossier.

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

In dit dossier merkt u het volgende:
(1) het nummer van het e-DEPO-dossier
(2) de categorie van het dossier
(3) (eventueel: ) het oude dossiernummer, toegekend door onze voorgaande toepassing
(4) het verzoek om een dossier te openen werd uitgevoerd en correct geregistreerd
(5) de voorgenomen betaling werd ontvangen en geregistreerd in het dossier
(6) Hier ziet u de acties die u momenteel kunt uitvoeren in dit dossier. De lijst met acties wordt
aangepast naargelang het statuut van het dossier en de rol van de ingelogde persoon. De lijst geeft
enkel de acties weer die op dat ogenblik daadwerkelijk mogelijk zijn.
Voorbeelden: Als er nog geen betaling is ontvangen, kan een begunstigde geen handlichting geven
noch een voorafname aanvragen. Een borgsteller krijgt nooit de actie "handlichting geven" te zien.
Klik op de pijl naar omlaag naast (6) om de lijst met mogelijke acties te openen.
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ALGEMENE INFORMATIE
Hier vindt u de algemene informatie over dit dossier.

(2)

(1)

(3)

(4)

(1) toont het initiële bedrag van de borgtocht (het bedrag dat werd ingevoerd in het formulier voor de
opening van het dossier).
(2) vermeld tuw referentie.
(3) geeft weer welke taal de klant heeft gekozen bij het aanmaken van het dossier.
(4) toont de beschrijving van het voorwerp van de borgtocht.

De naam van bepaalde van deze velden wordt aangepast naargelang de categorie. Om een volledig overzicht
te hebben van de titels van de velden, zie de verschillende vergelijkende tabellen die beschikbaar zijn in de
"Gebruikershandleiding – openen van een dossier".
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FINANCIEEL GEDEELTE

(1)
(4)

(3)

(2)

(7)

(6)

(5)

(8)

(1) Het totale ontvangen bedrag is gelijk aan het initiële bedrag van de borgtocht.
(2) Het bedrag dat moet worden gevalideerd voor vrijgave is gelijk aan het bedrag waarvoor een
handlichting is ontvangen, maar waarvoor er nog een validering van een medebegunstigde nodig is
voor de vrijgave ervan. Er zijn dus verplicht meerdere begunstigden nodig om de fondsen door dit
veld heen te laten gaan.
(3) Het bedrag in afwachting van vrijgave is een bedrag waarvoor alle nodige handlichtingen zijn
ontvangen, maar waarvan de goede uitvoering van de betaling nog niet is bevestigd door onze
bank.
(4) Het vrijgegeven bedrag is de som van de bedragen die de DCK daadwerkelijk terugbetaald heeft aan
de indiener en waarvan de uitvoering van de betalingen wel degelijk is bevestigd door onze bank.
(5) Het bedrag dat moet worden gevalideerd voor voorafname is gelijk aan het bedrag waarvoor een
aanvraag tot voorafname is ontvangen, maar waarvoor er nog een validering van een
medebegunstigde of van een borgsteller nodig is.
(6) Het bedrag in afwachting van voorafname is een bedrag waarvoor alle nodige valideringen zijn
ontvangen, maar waarvan de goede uitvoering van de betaling nog niet is bevestigd door onze
bank.
(7) Het voorafgenomen bedrag is de som van de bedragen die de DCK daadwerkelijk heeft
voorafgenomen en betaald aan de indiener en waarvan de uitvoering van de betalingen wel degelijk
is bevestigd door onze bank.
(8) Het beschikbare bedrag is gelijk aan (8) = (1) – (2) – (3) – (4) – (5) – (6) – (7). Dit is dus het bedrag
waarvoor nog geen enkele terugbetalingsaanvraag werd ontvangen.
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BETROKKEN PARTIJEN
In elk dossier bevindt zich een kleine tabel met de verschillende betrokken partijen en hun rol in het dossier.

De tabel vermeldt het KBO-nr./NN van de betrokken partij in de eerste kolom, de naam en voornaam in de
tweede kolom en de rol van de betrokken partij in de derde kolom.
Opnieuw hangt de naam van de rol af van de categorie. De rolnaam kan worden geraadpleegd in de tabel die
is opgenomen in het document "Gebruikershandleiding – openen van een dossier".
Klik op uw naam om de informatie die we over u hebben, te raadplegen.

(1)

Om redenen van respect voor de privacy kunt u de informatie over de andere betrokken partijen van het
dossier niet raadplegen.
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DOCUMENTEN
Hier vindt u de documenten van het dossier. De belangrijkste zijn:
•

het verzoek om een dossier te openen met de instructies voor het storten van de geldmiddelen om
de borgtocht te vormen

•

de akte van de borgtocht die bewijst dat de borgtocht wel degelijk definitief is gesteld

(1)

(2)

(3)
Elk document wordt geïdentificeerd aan de hand van de registratiedatum (1) en het type (2).
Klik op het blauwe symbool (3) om het gewenste document te downloaden en te raadplegen.
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