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Aanmelden
U kunt naar de aanmeldpagina van het digitaal platform gaan
- door op www.advocaat.be rechtsboven te klikken op “privaat luik” of
- via de URL: https://portaal.advocaat.be/Applications/Login/

Er zijn 2 mogelijkheden om aan te melden op het digitaal platform:
1. Aanmelden met gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord
2. Aanmelden met identiteitskaart (eID)

Indien u zich aanmeldt met gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord, kunt u geen
gebruikmaken van de betalende diensten.
Hetzelfde wachtwoord is geldig voor zowel aanmelden met e-mailadres al met
gebruikersnaam.
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Eerste keer aanmelden via de nieuwe aanmeldpagina
De eerste keer moet u zich aanmelden met de huidige gegevens waarmee u nu inlogt: dit
zijn uw privaat e-mailadres en het wachtwoord dat u tot op heden gebruikte voor uw
toegang tot het privaat luik.
Wanneer u uw wachtwoord niet meer kent, klikt u op “Wachtwoord vergeten? Klik hier”.
Geef vervolgens het e-mailadres op waarnaar uw nieuw wachtwoord verzonden moet
worden. Vink aan dat u geen robot bent en klik op “Nieuw wachtwoord aanvragen”. U
ontvangt dan een nieuw wachtwoord op dat e-mailadres (dit kan tot 15 minuten duren.)

Aanmelden met gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord
! Indien u zich aanmeldt met gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord kunt u geen
gebruikmaken van de betalende diensten van het digitaal platform. Om die diensten wel te
kunnen gebruiken, moet u zich aanmelden met een identiteitskaart.
! Advocaten die verbonden zijn aan verschillende balies, kunnen zich aanmelden met het
privaat e-mailadres van al de balies waaraan ze verbonden zijn maar enkel het wachtwoord
van hun hoofdbalie zal toegang geven tot het portaal.
Om aan te melden met uw huidige gebruikersnaam/e-mailadres, geeft u
- uw gebruikersnaam of e-mailadres waarmee u zich aanmeldt op het privaat luik in bij
“Gebruikersnaam/e-mailadres”,
- het wachtwoord in bij “Wachtwoord” en
- klikt u op “Aanmelden”.
Let erop dat er geen spaties voor of achter de gebruikersnaam en het wachtwoord staan.

Hetzelfde wachtwoord is geldig voor zowel aanmelden met e-mailadres al met
gebruikersnaam.

Wat is als ik mijn wachtwoord niet (meer) ken of vergeten ben?
Wanneer u uw wachtwoord niet meer kent, klikt u op “Wachtwoord vergeten? Klik hier”.
Geef vervolgens het e-mailadres dat u nu gebruikt voor uw toegang tot het privaat luik,
anders wordt u niet teruggevonden in het bestand van gebruikers van het systeem.
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