
Het gebruik van e-Deposit

Neerleggen van stukken, conclusies, verzoekschriften en briefwisseling

Om geldig via e-Deposit neer te leggen, moet de neerleggende partij in e-Deposit 

de rechtbank, de afdeling en het rolnummer van de zaak correct vermelden. 

Neerlegging via de functionele e-mailadressen van de griffies wordt niet aanvaard. 

Indien u het rolnummer van de zaak niet kent, wordt gevraagd om telefonisch 

contact op te nemen met de griffie zodat het juiste rolnummer meegedeeld kan 

worden. Houd hiervoor de relevante gegevens van de zaak bij de hand, zoals de 

partijen, de datum en het uur van de inleiding. 

Advocaten kunnen eveneens van het rolnummer kennis nemen via het privaat luik 

van www.balielimburg.be en www.advocaat.be.

Conclusies moeten niet ondertekend worden wanneer ze via e-Deposit neergelegd 

worden. Dit is uitdrukkelijk in de wet voorzien. Ondertekening is niet nodig omdat 

het gebruik van e-Deposit ervoor zorgt dat de neerlegger zijn of haar identiteit 

moet bewijzen, evenals de bedoeling om de rechtshandeling in te stellen.

Eénmalig neerleggen

Leg stukken, conclusies, verzoekschriften en briefwisseling slechts één keer neer 

(niet via e-Deposit én per post). Iedere neerlegging moet namelijk door de griffie 

opnieuw verwerkt worden. De rechters zullen op zitting conclusies en brieven die 

reeds via e-Deposit zijn neergelegd, niet opnieuw aannemen. 

Ondertekening

Verzoekschriften, conclusies en stukken in burgerlijke en familiezaken worden 

liefst digitaal, via e-Deposit, en tijdig neergelegd. 

http://www.balielimburg.be/
http://www.advocaat.be/
https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login


2. Neerlegging van inleidende verzoekschriften

Na het inloggen in e-Deposit kies je voor het neerleggen van een ‘brief’. 

Kies het rolnummer dat specifiek is aangemaakt voor nieuwe verzoekschriften:

Hiervoor kies je eerst de juiste afdeling: 

Hasselt  

Tongeren

Vervolgens kies je:

70/70/A voor burgerlijke zaken

70/70/B voor familiezaken

Betalende akten worden enkel aanvaard samen met het bewijs van de 

voorafgaande betaling van de rechten (bv. de € 24 t.b.v. het begrotingsfonds 

voor juridische tweedelijnsbijstand). 

Deze betaling mag uitgevoerd worden op één van volgende 

rekeningnummers:

Hasselt: BE78 6792 0086 6586 

Tongeren: BE62 6792 0086 4061 

De nieuwe zaak zal vervolgens op de griffie worden ingeschreven en wanneer 

het rolnummer wordt gecreëerd, zal het verzoekschrift worden verplaatst naar 

het gecreëerde dossier. Bij de interne verplaatsing van het stuk krijg je een e- 

mail met de melding dat het stuk werd verplaatst naar een ander dossier en de 

vermelding van het rolnummer van uw zaak. Gebruik vanaf dan het rolnummer 

van uw zaak. 

Uitzonderingen op de neerlegging via e-Deposit 

1. Neerlegging van stavingsstukken

Aan de partijen en advocaten wordt beleefd verzocht om minstens één papieren 

exemplaar van de stavingsstukken (bundel met overtuigingsstukken) op de zitting 

mee te brengen, ook wanneer de stavingsstukken reeds via e-Deposit werden 

neergelegd.



Het origineel stuk of het voor eensluidend verklaard afschrift dat de rechter 

aan een partij of derden beveelt om bij het dossier te voegen (art. 877 en 878 

Ger. W.);

De buitenlandse akten van de burgerlijke stand bij een echtscheiding (art. 1254 

§2 Ger. W.); 

De ouderschapsovereenkomst bij een echtscheiding door onderlinge 

toestemming (art. 1288bis Ger. W.); 

Het proces-verbaal van geschillen en moeilijkheden in geval van zwarigheden 

bij de vereffening van een nalatenschap of huwelijksgemeenschap (art. 1223, 

§3, lid 5 Ger. W.);

De exploten van beslaglegging wanneer de aanstelling van een notaris wordt 

gevraagd (art. 1580 Ger. W.);

...

Wanneer de wet of het vonnis de neerlegging van een origineel exemplaar, een 

eensluidend verklaard afschrift of een uitgifte vereist, moeten deze stukken fysiek 

op de griffie neergelegd worden. 

Leg in dit geval alle stukken met de post of per drager neer in plaats van via e- 

Deposit. Enkele voorbeelden van stukken die niet via e-Deposit mogen worden 

neergelegd zijn:

3. Neerlegging originele stukken


