
 

De toegang tot het e-notariaatportaal evolueert om u alle veiligheidsgaranties te bieden, waarbij uiteraard met het 
praktische aspect rekening gehouden wordt. De e-not kaart die alle (nieuwe) medewerkers tot 31/7/2018 ontvingen 
blijft geldig, maar vanaf 1/8/2018 zal de e-not kaart niet langer vernieuwd of aangemaakt worden. De eID zal de 
beveiligde toegang tot het e-notariaat voor nieuwe medewerkers bieden.    
Het is tevens de eID die de notarissen toelaat documenten elektronisch te ondertekenen (zoals de expedities in  e-
depot). 
 
Op deze pagina vindt u informatie terug over de werking van de eID en de e-not kaart, de nieuwe 
aanvraagprocedures voor toegang tot het portaal, de installatieprocedures, alsook de juridische aspecten in verband 
met toegangsbeheer. 
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2. De e-ID-kaart concreet  

  

2.1. Functionaliteit van de e-ID-kaart 

  

De eID kaart bevat twee verschillende certificaten. Het ene certificaat wordt gebruikt voor authentificatie (toegang 

tot verschillende applicaties zoals ook Tax On Web) en het andere is een gekwalificeerd certificaat dat kan worden 
gebruikt voor het plaatsen van een legaal bindende digitale handtekening. 

Authentificatie op het portaal : Hiervoor wordt steeds het authentificatie certificaat gebruikt, het welke nooit kan en 
mag worden gebruikt voor het plaatsen van handtekeningen. Bij het inloggen met de eID kaart wordt het rijksregister 
nummer van de kaart gelezen. Enkel personen die gekend zijn binnen onze systemen krijgen toegang tot het 
portaal. Personen of burgers die niet werden geregistreerd worden natuurlijk niet toegelaten tot het portaal. 

Tekenen van documenten : Aangezien alle gebruikers nu beschikken over een gekwalificeerd certificaat, te 
gebruiken voor het plaatsen van handtekeningen, is het nu voor iedereen mogelijk om documenten te tekenen. 
Onze systemen zullen echter enkel handtekeningen toelaten die werden geplaatst door de notaris. 

Opmerking: de e-not kaart laat u niet toe documenten te ondertekenen. Enkel de eID-kaart laat de notaris toe een 
elektronische handtekening te plaatsen op documenten zoals de elektronische expedities in e-depot. 

  

2.2. Gegevens 

  

De certificaten op de persoonlijke identiteitskaarten (e-ID en e-not kaart) bevatten de nodige gegevens om de 
gebruiker te authenticeren op het e-notariaat en om hem een elektronische handtekening te laten plaatsen (enkel 
met de e-ID-kaart). 

Voor elk van de certificaten houdt Fednot volgende gegevens bij om de gebruikers te beheren en dit conform aan de 
toestemming verkregen door de Commissie voor Bescherming van de Privacy: naam en voornamen, 
geboortedatum en identificatienummer voor fysieke personen. 

Als u meer wil weten over de wetgeving en de behandeling van persoonlijke gegevens, stuur dan een e-
mail naar privacy@fednot.be voor al uw vragen over dit onderwerp.  

 

  

2.3. Alternatief voor de e-ID-kaart 

  

Een alternatief voor de eID (de e-not kaart) bestaat uitsluitend voor personen die niet in het bezit zijn van een 
Belgische elektronische identiteitskaart en voor wie zijn certificaat op de e-ID-kaart (nog) niet heeft geactiveerd. 

Om personen toegang te verlenen tot het e-notariaat werd de e-not kaart tot 31/7/2018 als alternatief van de eID 
verstrekt.  Om een elektronische handtekeningen te plaatsen, wordt er door de Notarissen gebruik gemaakt van hun 
e-ID-kaart.   

https://www.e-notariaat.be/start/nl/web/notaryship/study/security/acces-e-notariat#top
mailto:privacy@fednot.be


Opmerking: zolang uw oude e-not kaart niet vervallen is, kan deze ook als alternatieve oplossing voor uw eID-kaart 
worden gebruikt. 
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3. Verantwoordelijkheid 

  

3.1. De notaris 

  

Het is de notaris niet toegelaten zijn notariële functie te delegeren en bijgevolg zijn elektronische handtekening te 
laten gebruiken door derden. Bovendien mag deze handtekening enkel gebruikt worden in het kader van 
beroepswerkzaamheden en niet voor privédoeleinden. ( artikel 5 van de deontologische code, dd. 22 juni 2004 ). 

Dankzij een PIN-code worden bovenstaande functies beschermd en wordt onrechtmatig gebruik van de kaart en 
handtekening verhinderd. 

De e-ID-, de e-not- en de PIN-code zijn dus strikt persoonlijk en mogen niet uitgewisseld worden onder collega's en 
ook niet doorgegeven worden aan medewerkers of aan derden. De PIN-code mag ook nooit samen met de kaart 
bewaard worden. Gelieve ook te noteren dat de toekomstige kaarten zelfs op naam zullen zijn. 

De identificatie op het e-notariaat via één van deze kaarten geldt als onbetwistbaar bewijs dat de houder bepaalde 
operaties uitgevoerd heeft. De elektronische handtekening die op een document geplaatst wordt door middel van uw 
kaart is geldig én bindend. 

Zowel de houder van de kaart, als de notaris als werkgever, garanderen een veilig en oordeelkundig gebruik van de 
kaart en zijn als dusdanig ook verantwoordelijk voor eventuele schade bij niet oordeelkundig gebruik. 

Zorg dus binnen het kantoor voor de nodige veiligheidsvoorzorgen en duidelijke gebruiksregels. 
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4. Aanvraagprocedure voor toegang tot het portaal 

  

4.1. Notaris 

  

Notarissen die al een e-not kaart voor notarissen hebben, kregen vanaf het begin van de migratie in november 2011 
automatisch toegang tot het portaal met hun e-ID-kaart. 

De nieuwbenoemde notarissen krijgen een formulier per e-mail toegestuurd dat ze moeten invullen en ons per post 
moeten terugzenden. Zo kunnen we u een volledige toegang geven tot het portaal met de eID, alsook een @belnot-
adres voor notarissen. 

 

Het papieren formulier om toegang te krijgen tot het portaal blijft eveneens geldig als er problemen zijn:  
 

  

4.2. Medewerker 

  

De medewerkers met e-not kaart kregen vanaf november 2011 automatisch toegang tot het portaal met hun e-ID-
kaart. 

https://www.e-notariaat.be/start/nl/web/notaryship/help/acces-the-portal#top
https://www.e-notariaat.be/start/documents/11202/467768/AR-KB_deontologische_code.pdf/a30f0514-89b0-4201-862f-9fbdac1dc1bf
https://www.e-notariaat.be/start/nl/web/notaryship/help/acces-the-portal#top
https://www.e-notariaat.be/start/documents/11202/467768/Aanvraag_voor_beveiligde_toegang_Notaris.doc/01e3340d-5469-4b85-890a-d93b461026a7


Voor nieuwe medewerkers, alsook voor medewerkers die nog geen toegang tot het e-notariaat hebben, wordt de 
notaris verzocht om het formulier in te vullen of te updaten dat hij vindt onder Kantoor/Beveiliging/Mijn Kantoor . 

Het papieren formulier om toegang te krijgen tot het portaal blijft eveneens geldig als er problemen zijn:  
 

  

4.3. Alternatieve elektronische kaart : e-notkaart 

  

Een alternatief voor de eID (de e-not kaart) bestaat uitsluitend voor personen die niet in het bezit zijn van een 
Belgische elektronische identiteitskaart en voor wie zijn certificaat op de e-ID-kaart (nog) niet heeft geactiveerd. 

Deze kan de notaris aanvragen via de module ‘Mijn kantoor' die u vindt in het menu Kantoor/Beveiliging/Mijn 
Kantoor. 
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5. Beheer van toegang tot het portaal 

  

De notaris beschikt over een beheermodule waarmee hij zijn nieuwe medewerkers toegang kan geven tot het 
portaal, toegangen kan schrappen en de verzending van de PUK-codes van de e-not kaarten kan aanvragen. 

U vindt deze module via het menu Kantoor/Beveiliging/Mijn Kantoor. 

Een gebruikershandleiding van deze module is eveneens beschikbaar onderaan in de applicatie. 
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6. Installatie van de e-ID 

  

De gebruikers die zowel de e-not kaart als de e-ID-kaart willen blijven gebruiken op dezelfde PC, moeten beide 
softwares installeren. 
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7. Certificatiepolitiek 

  

De certificatiepolitiek beschrijft alle karakteristieken van de certificaten, de procedures en de verantwoordelijkheden 
van alle betrokken partijen. Ze vertaalt aan de gebruikers de certificatiepraktijken die door de certificatie-autoriteiten 
worden uitgereikt. Zij wordt op het internet geplaatst om iedereen die een handtekening verifieert, zijn 
veiligheidsniveau te waarborgen. 

De procedures om gekwalificeerde certificaten uit te reiken en in te trekken, worden beschreven in een technisch 
document. Dit is ook op het internet te vinden: 

 eID : http://repository.eid.belgium.be/downloads/citizen/nl/CPS_CitizenCA.pdf 

 

https://www.e-notariaat.be/start/kantoor/apps/my-study
https://www.e-notariaat.be/start/documents/11202/467768/Aanvraagformulier_medewerker.doc/643f2920-86da-4c5c-b5c4-fb8ae3d5f861
https://www.e-notariaat.be/start/kantoor/apps/my-study
https://www.e-notariaat.be/start/kantoor/apps/my-study
https://www.e-notariaat.be/start/nl/web/notaryship/help/acces-the-portal#top
https://www.e-notariaat.be/start/kantoor/apps/my-study
https://www.e-notariaat.be/start/nl/web/notaryship/help/acces-the-portal#top
https://www.e-notariaat.be/start/nl/web/notaryship/help/acces-the-portal#top
http://repository.eid.belgium.be/downloads/citizen/nl/CPS_CitizenCA.pdf

