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Directoraat-generaal Rechterlijke 

Organisatie – Dienst Nationale 

registers  

 

Waterloolaan 115 
1000 Brussel 

TEL 02 542 65 11 

 
CONTACT Dienst Nationale registers    
TEL 02 542 65 11 
E-MAIL NRGD-RNEJ@just.fgov.be 
ADRES Waterloolaan 115, 1000 Brussel 

DATUM 25 november 2016  
 
 
BETREFFENDE: nationaal register voor gerechtsdeskundigen 

 

Geachte gerechtsdeskundige,  

De wet van 10 april 2014 bepaalt de oprichting van het nationaal register voor 

gerechtsdeskundigen. Dit register heeft het doel een overzicht te bieden van de 

inzetbaarheid van gerechtsdeskundigen en de kwaliteit te verhogen inzake professionele 

vaardigheden en juridische kennis.  

In een eerste fase gebeurt de registratie in het tijdelijk nationaal register op basis van de 

overgangsbepalingen. Wie in het verleden reeds voor FOD Justitie gewerkt heeft, kan vanaf 

vandaag, 25 november 2016, een aanvraag tot registratie in het tijdelijk register indienen.  

Het indienen van een registratieaanvraag voor het tijdelijk register, kan enkel via e-Deposit. 

Dit is de website waarlangs u een profiel kan opmaken en bewijsstukken kan doorgeven aan 

FOD Justitie teneinde een aanvraag te formaliseren. In bijgevoegde flyer en op de 

startpagina van de website van e-Deposit (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit) 

vindt u meer uitleg over e-Deposit en alle ondersteunend materiaal voor gebruik ervan. Mits 

goede voorbereiding, mag het lanceren van een aanvraag niet langer dan 20 minuten duren.  

Vanaf maart 2017 gebeurt de registratie op basis van het uploaden van de vereiste 

documenten (cfr. de wet) en de opname in het definitief nationaal register. Wie opgenomen 

is in het definitief nationaal register voor gerechtsdeskundigen, krijgt van de minister van 

Justitie een identificatienummer en legimitatiekaart waarvan het model bepaald wordt door 

de Koning.  

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. We staan steeds te uwer 

beschikking ingeval van vragen.  

Met de meeste hoogachting, 

  

 

 

Jan Bogaert  

Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie   

 

 

ORGANISATIE 

TER ATTENTIE VAN 

ADRES 

PC, LOCATIE  

https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit


 
 

 
Link en opleidingsmateriaal   

 
 
   

 

Wetgevend kader   
 

De wet van 10 april 2014  bepaalt de oprichting van 2 Belgische registers: het register voor beëdigd 
vertalers, tolken en vertalers-tolken en het register voor gerechtsdeskundigen. Ze bieden een overzicht 
van inzetbaarheid en kwaliteit inzake professionele vaardigheden en juridische kennis van deskundigen.   
 
In een eerste fase gebeurt de registratie in het tijdelijk nationaal register (o.b.v. overgangsbepalingen). 
Wie in het verleden al voor FOD Justitie gewerkt heeft, kan vanaf 25 november 2016 een aanvraag tot 
registratie in het tijdelijk register indienen.  Vanaf maart 2017 gebeurt de registratie en opname in het 
definitief nationaal register (op basis van de wet).  
   
Hoe een aanvraag in te dienen voor het Nationaal Register? 
 

Alle experten kunnen via e-Deposit een aanvraag  indienen voor registratie in het Nationaal Register. 
E-Deposit biedt de mogelijkheid een profiel aan te maken en bewijsstukken op te laden. In de loop van 
2017 kunnen facturen en expertiseverslagen ingediend worden.  
 

Voordelen 
 

 Een aanvraag kan op ieder ogenblik online gebeuren: e-Deposit is 24 op 24, 7 op 7 beschikbaar.  
 U beheert zelf uw profiel. Uw gegevens kunnen op elk moment aangepast worden.  
 e-Deposit stuurt automatisch een bevestiging van uw aanvraag na ontvangst van de 

bewijsstukken.  
 

 

Praktisch 

 
 

 
eID PIN- of PUK-code vergeten?  Vraag opnieuw aan (bij dienst bevolking van uw gemeente of FOD Binnenlandse zaken)   
http://eid.belgium.be/nl/meer_weten_over_de_eid/pin-_en_of_puk-code_vergeten_ 

Geleide rondrit –  
Beëdigd vertalers, tolken  
en vertalers-tolken   REGISTRATIEAANVRAGEN VOOR HET NATIONAAL REGISTER  

VOOR GERECHTSDESKUNDIGEN, BEËDIGD VERTALERS, TOLKEN EN VERTALERS-TOLKEN 

Geleide rondrit - 
Gerechtsdeskundigen
e 

https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014041090&table_name=wet
http://eid.belgium.be/nl/meer_weten_over_de_eid/pin-_en_of_puk-code_vergeten_
https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit


 

GELEIDE RONDRIT E-DEPOSIT VOOR GERECHTSDESKUNDIGEN 

  

https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit 

Stap 1 – voorbereiden  

Voor de start uw van registratie, houdt u volgende zaken 
klaar:  

 Uw elektronische identiteitskaart 
 Een kaartlezer voor uw eID kaart 
 Uw curriculum vitae in PDF-formaat  
 Kopie van een kostenstaat aan FOD Justitie OF 

kopie van een rechterlijke beslissing waarin u 
aangesteld werd, in PDF-formaat 

 Uw digitale profielfoto (niet groter dan 5MB)  
 KBO-nummer(s) via dewelke u factureert 

Op de loginpagina staan de vereisten beschreven waaraan 
uw PC/browser moeten voldoen. De installatie duurt 5 min. 
Gelieve Internet Explorer, Firefox of Chrome te gebruiken.    
 

Stap 2 – identificeren via eID 

Klik op ‘Verbinden’.  Plaats uw eID kaart in de kaartlezer. 

Klik op ‘Verdergaan’ in het CSAM-scherm (=dezelfde 

software als Tax-on-web) om te identificeren. Geef uw 

PIN-code van uw eID kaart in.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Na aanmelding, selecteert u uw taal.  

Stap 3 – Selecteren hoedanigheid & actie  

Op de startpagina selecteert u uw hoedanigheid 

(Gerechtsdeskundige) en een actie. Bij de eerste 

aanmelding, dient u de actie ‘Mijn profiel als 

gerechtsdeskundige aanmaken’ te selecteren. Klik nadien 

op de knop ‘Ga verder’. 

 

 

 

 

 

 

Stap 4 – Aanmaken profiel  

U komt op ‘Mijn profiel – Gerechtsdeskundige’ 

terecht. Het profiel bestaat uit drie delen: uw e-

mailadres, persoonsgegevens en beschikbaarheid. 

Uw e-mailadres 

Geef uw gebruikelijk (of “professioneel”) e-

mailadres in en ‘bevestig’. U ontvangt 

onmiddellijk een mail met een validatie-code. 

Geef de code in en ‘verifieer’.  

Uw persoonsgegevens  

 

Vul de informatie in en laadt uw profielfoto op. De 

foto mag max. 5 MB groot zijn (check via 

rechtermuisknop > eigenschappen > grootte*).  

 

Uw beschikbaarheid  

 



 

Selecteer gerechtelijk(e) arrondissement(en), taal 

en procedure waarvoor u beschikbaar bent.  

Klik na vervolledigen op ‘profiel valideren’.  

 

 

 

 

 

  

 

Ga ‘terug naar de startpagina’ en selecteer ‘Beheer van de 

specialisaties bij het register gerechtsdeskundigen’.  

Stap 5 – Aanvullen/beheren specialisaties 

De registratieaanvraag bestaat uit twee delen: toevoegen 

van 

spec

ialis

aties 

en 

toev

oege

n van nodige 

bijlagen. 

Specialisaties 

toevoegen 

Selecteer één ‘rubriek’ en één of meerdere ‘specialisaties’ 

en 

klik 

voor 

elke 

nieuwe toevoeging op de knop ‘toevoegen’.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor iedere specialisatie bestaat de mogelijkheid één of 

meerdere KBO nummer(s) toe te voegen die u gebruikt om 

uw kostenstaten in te dienen. Druk op +. Klik daarna op 

‘Bevestigen’.   

 

 

 

 

 

 

Bevestig uw specialisaties via ‘Specialisaties 

bewaren’.   

Bijlagen toevoegen 

U dient de bijlagen op te laden die voor de 

registratie in het tijdelijk register zijn vereist.  

 Uw curriculum vitae , in PDF-formaat EN 
 Kopie van een kostenstaat aan FOD 

Justitie OF kopie van rechterlijke beslissing 
waarin u aangesteld werd, in PDF-formaat 

Klik op + om bijlagen afzonderlijk toe te voegen.  

1 bijlage mag maximum 2 MB groot zijn. Alle 
bijlagen samen mogen maximum 10 MB groot zijn. 
(controleer via rechtermuisklik op bestand > 
eigenschappen > grootte*).  

*Voor meer informatie, check de FAQ (veelgestelde vragen) lijst op de e-Deposit startpagina.  

BVBA – BelExp 



 

 

Na het opladen van de bijlagen, dient u het 
volgende vakje aan te vinken: ‘ik verklaar dat ik 
mij ter beschikking stel…’ en de deontologische 
code open te klikken, te lezen en te ‘aanvaarden’.  

 

Klik tot slot op de knop ‘Documenten verzenden’. 
U ontvangt nu een automatische bevestiging van 
uw aanvraag tot registratie via uw gevalideerd 
mailadres en op het scherm. 

 


	Bijlage1
	Bijlage2
	Bijlage3

