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FAQ Beslag 
 

Wat is het Centraal Bestand van berichten (CBB)? 

 

Het CBB is een digitale databank en staat voor het Centraal bestand van berichten van beslag, 

delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. 

 

Niet enkel de bewarende en uitvoerende beslagen worden in het bestand gecentraliseerd maar ook 

een bevel voorafgaand aan een roerend of onroerend uitvoerend beslag, de berichten van verzet, de 

berichten van niet-bevinding, de melding van een omzetting van een bewarend in een uitvoerend 

beslag en melding van opschorting en hernieuwing. 

 

Wat is een beslagbericht?  

 

Binnen 24 uur na elk beslag moet de gerechtsdeurwaarder een beslagbericht aanmaken binnen het 

gegevensbestand van het Centraal bestand van beslagberichten.  

Het beslagbericht omvat:  

 de identiteit van de beslaglegger;  

 de geboortedatum en woonplaats van de beslagene;  

 de identiteit en woonplaats van de derde onder wie beslag ligt;  

 de datum en plaats van het beslag;  

 de datum van betekening van het beslag;  

 de aard en bedrag van de schuldvordering;  

 de redenen van voorrang van de schuldvordering;  

 de beschrijving van de goederen;  

 de datum en het uur van ontvangst van het beslagbericht door de griffier.  

 

 

 

 



 
 

Hoe lang blijft een beslagbericht staan?  

  

De beslagberichten worden gedurende drie jaar bewaard, waarna een automatische schrapping 

volgt, tenzij ten laatste 10 dagen voordien aan het CBB een bericht van opschorting of hernieuwing 

werd verzonden. De reden van opschorting of hernieuwing wordt dan vermeld.   

Indien een schuld volledig voldaan werd voor het verstrijken van deze 3 jaar heeft diegene die het 

beslagbericht heeft aangemaakt de plicht om dit beslagbericht te schrappen.  

 

Wie kan de beslagberichten zien? / Wie heeft toegang tot de informatie van het 

CBB? 

  

Art. 1391 Ger. W. 

De gegevens in het CBB worden niet algemeen ter beschikking gesteld. Onder bepaalde 

voorwaarden, met name de identificatie van de aanvrager, kunnen de berichten door de volgende 

personen worden geraadpleegd: 

 de advocaten, de gerechtsdeurwaarders en de ontvangers die belast zijn met een 

invorderingsprocedure tegen een bepaalde persoon betreffende de berichten die op diens 

naam zijn opgemaakt; 

 de notarissen zijn gemachtigd de berichten te raadplegen die opgemaakt zijn op naam van 

de personen wier goederen het voorwerp moeten uitmaken van een handeling die tot hun 

ambt behoort; 

 de schuldbemiddelaars kunnen kennis nemen van de berichten die zijn opgemaakt op naam 

van de verzoeker-schuldenaar en op naam van personen die met hem een gemeenschap of 

onverdeeldheid delen; 

 de magistraten en de griffiers.  

  

 

 

 

 

 



 
 

Kan ik zelf mijn beslagberichten zien?   

  

Art. 1391,§6 Ger. W.  

U heeft vanzelfsprekend toegang tot uw beslagberichten. Hiertoe dient u contact op te nemen met 

de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (Henri Jasparlaan 93, 1060 Brussel België                 

Tel 02/538.00.92 - Fax 02/539.41.11 - info@nkgb-cnhb.be), met uw volledige contactgegevens en 

een recto/verso kopie van uw identiteitskaart.  

  

Wat moet ik doen indien er onterecht een beslagbericht in staat?   

  

Het BTC heeft geen enkele bevoegdheid om beslagberichten te wijzigen. Het kijkt enkel toe op het 

correcte gebruik van het Centraal bestand van beslagberichten door gerechtsdeurwaarders, 

notarissen en schuldbemiddelaars.   

U dient dan contact op te nemen met diegene die het beslagbericht aangemaakt heeft.  

 

Wie kan een beslagbericht wijzigen of schrappen?   

  

Enkel diegene die het beslagbericht aangemaakt heeft kan dit beslagbericht wijzigen of schrappen.  
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FAQ Collectieve schuldenregelingen 
 

Schuldenaar 

  

Wat staat er in het bericht van de collectieve schuldenregeling?   

 

Art. 1390quater Ger. W.  

Het bericht wordt opgesteld op naam van de persoon die tot de collectieve schuldenregeling wordt 

toegelaten.  

Het bevat:  

 de datum van het ontvankelijkheidsbesluit;   

 de territoriaal bevoegde arbeidsrechtbank en de referentie van de griffie;  

 de contactgegevens van de betrokken persoon (naam, voornaam, geboortedatum, adres);  

 de contactgegevens van de aangewezen schuldbemiddelaar; 

 alle ontwikkelingen in de procedure: minnelijk of gerechtelijk akkoord, einde van de 

regeling, volledige kwijtschelding van de schulden, herroeping, intrekking, overlijden, 

vervanging van de schuldbemiddelaar.  

   

Wie maakt het bericht aan? 

 

Art. 1390quater Ger. W.  

De griffier van de arbeidsrechtbank die de collectieve schuldenregeling heeft toegekend. Hij moet 

het bericht binnen 24 uur na de beslissing maken.  

  

 

 

 

 

 



 
 

Wie kan het bericht raadplegen? 

  

Art. 1391 Ger. W. 

Onder bepaalde voorwaarden, met name de identificatie van de aanvrager, kunnen de berichten 

door de volgende personen worden geraadpleegd: 

 de advocaten, de gerechtsdeurwaarders en de ontvangers die belast zijn met een 

invorderingsprocedure tegen een bepaalde persoon betreffende de berichten die op diens 

naam zijn opgemaakt; 

 de notarissen zijn gemachtigd de berichten te raadplegen die opgemaakt zijn op naam van 

de personen wier goederen het voorwerp moeten uitmaken van een handeling die tot hun 

ambt behoort; 

 de schuldbemiddelaars kunnen kennis nemen van de berichten die zijn opgemaakt op naam 

van de verzoeker-schuldenaar en op naam van personen die met hem een gemeenschap of 

onverdeeldheid delen; 

 de magistraten en de griffiers. 

  

Wie kan het bericht wijzigen?   

Art. 1390quater Ger. W. 

  

De schuldbemiddelaar moet het bericht wijzigen, binnen drie dagen na de gebeurtenis die de 

wijziging rechtvaardigt (zie vraag "Wat staat er in het bericht van collectieve schuldenregeling")  

  

Hoe kan ik de gegevens raadplegen die op mij betrekking hebben?  

 

Art. 1391,§6 Ger. W.  

U heeft vanzelfsprekend toegang tot uw berichten van collectieve schuldenregelingen. Hiertoe dient 

u contact op te nemen met de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (Henri Jasparlaan 93, 

1060 Brussel België Tel 02/538.00.92 - Fax 02/539.41.11 - info@nkgb-cnhb.be), met uw volledige 

contactgegevens en een recto/verso kopie van uw identiteitskaart. 
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Wanneer wordt een bericht van collectieve schuldenregeling geschrapt?   

 

Het bericht wordt aan het einde van de procedure door de schuldbemiddelaar geschrapt. Het kan 

opnieuw worden geactiveerd in geval van herroeping van een beslissing die de procedure heeft 

beëindigd.  

De magistraten en griffiers van de rechtbanken kunnen de berichten echter nog gedurende vijf jaar 

na de schrapping raadplegen. 

  

Ik zat in een procedure van collectieve schuldenregeling(CSR). Hoewel die 

sindsdien is stopgezet, heb ik nog steeds geen toegang tot gokfaciliteiten. 

 

De schuldbemiddelaar heeft waarschijnlijk verzuimd het bericht te schrappen.   

Binnen 24 uur na de schrapping van het bericht in kwestie moet u weer toegang hebben tot de 

gokinstellingen. Om de gegevens te corrigeren, verwijzen wij u naar de vraag "De gegevens zijn niet 

juist en/of volledig, met wie moet ik contact opnemen om ze te corrigeren? "  

  

Ik zat in een procedure van collectieve schuldenregeling(CSR). Hoewel deze 

ondertussen is beëindigd, wordt me op grond van de op mijn naam opgeslagen 

gegevens een krediet geweigerd. Wat kan ik doen om dit op te lossen?  

 

De collectieve schuldenregelingen worden niet alleen in het Centraal bestand van berichten (CBB) 

geregistreerd, maar ook in de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) van de Nationale Bank. 

Wanneer u een nieuw krediet wil aangaan, mag de kredietgever dit enkel toestaan als hij van 

oordeel is dat u het ook correct zal kunnen terugbetalen. Dat doet hij onder andere door de CKP te 

raadplegen. Als de collectieve schuldenregeling daar nog vermeld is, is dat waarschijnlijk de reden 

waarom uw kredietaanvraag geweigerd werd.  

 

 

 



 
 

Als u de aanzuiveringsregeling heeft nageleefd of in geval van totale kwijtschelding, blijft de 

vermelding nog één jaar na het einde van de collectieve schuldenregeling aanwezig in de CKP 

(wettelijke termijn). In geval van herroeping of verwerping is de termijn drie jaar. Als de einddatum 

van uw collectieve schuldenregeling echter al meer dan één jaar (drie jaar) in het verleden ligt, is de 

registratie in de CKP, maar ook in het CBB misschien niet correct. Een mogelijke verklaring hiervoor 

kan zijn dat de schuldbemiddelaar de einddatum nog niet aan het CBB heeft meegedeeld. In dat 

geval kan u best met de schuldbemiddelaar contact opnemen en vragen dat hij uw vermelding in het 

CBB actualiseert. Hij is hiertoe trouwens wettelijk verplicht. Van zodra dit gebeurd is, zal het CBB dit 

doorgeven aan de Nationale Bank, zodat ook zij dit kunnen aanpassen.  

  

Wat is de link tussen het Centraal bestand van berichten en de Centrale voor 

kredieten aan particulieren (CKP)?  

 

De collectieve schuldenregelingen worden niet alleen in het Centraal bestand van berichten (CBB) 

geregistreerd, maar ook in de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank. De 

berichten worden elke dag door het CBB aan de Nationale Bank overgemaakt.   

 

De gegevens zijn niet correct en/of onvolledig, tot wie moet ik me richten om deze 

te corrigeren?  

 

De aangewezen schuldbemiddelaar.  

Indien u hem niet kunt bereiken, kunt u zich wenden tot de Nationale Kamer van 

Gerechtsdeurwaarders of tot de griffie van de arbeidsrechtbank waar de procedure van collectieve 

schuldenregeling werd toegekend. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Schuldbemiddelaar 

 

Hoe kan ik toegang krijgen tot het CBB?  

  

U moet zich eerst laten registreren als schuldbemiddelaar door het daartoe ingevulde ad-

hocformulier in te leveren bij de NKGB (formulier aan te vragen via helpdesk@nkcn-cia.be). 

Sommige griffies stemmen ermee in de bemiddelaar te helpen, en dan het nodige te doen in zijn 

aanwezigheid, want hij heeft zijn identiteitskaart (met de pincode) en het door de bemiddelaar 

gekozen wachtwoord nodig.  

Eenmaal geregistreerd in de databank, moet u uw eID-kaart activeren op de verificatiewebsite 

https://cbs-scm.nkcn-cia.be/LnxNKGCIAAuth/Login3.aspx. Zodra deze twee stappen zijn voltooid, 

kan u via de website https://cbs-scm.nkcn-cia.be/LnxNKGCIAApps/Login3.aspx toegang krijgen tot 

het CBB. Voor meer details kan u de handleiding raadplegen die u per e-mail zal worden 

toegezonden zodra u zich als schuldbemiddelaar hebt ingeschreven.  

  

Ik heb een nieuwe identiteitskaart, hoe kan ik mijn authentificatie vernieuwen?  

  

Elke keer wanneer u uw identiteitskaart vernieuwt, zal u het moeten authentificeren op https://cbs-

scm.nkcn-cia.be/LnxNKGCIAAuth/Login3.aspx. 

  

Welke gegevens moet ik wijzigen? Wanneer moet ik dit doen? 

 

U moet het CSR-bericht in elke fase van de procedure wijzigen, binnen drie werkdagen na de 

beslissing (art. 1394 Gerechtelijk Wetboek): homologatie van een minnelijk schikkingsplan, 

goedkeuring van een gerechtelijk schikkingsplan, beslissing tot kwijtschelding van schulden, 

herroeping, erkenning door de rechtbank dat het plan is uitgevoerd, door de rechtbank 

geregistreerde intrekking, beslissing tot verwerping of niet-basis van de beslissing, vervanging van de 

bemiddelaar, enz.   

U moet het formulier aan het eind van de procedure afschrijven, met vermelding van de oorzaak.  



 
  

Waar kan ik de gebruikershandleiding terugvinden?  

  

De handleiding wordt u automatisch per e-mail toegezonden, nadat u zich als schuldbemiddelaar 

hebt geregistreerd. Later kan het altijd worden gedownload via de functie "Bestandsuitwisseling" 

van het CBB.  

 

Hoe en wanneer verwijder ik het bericht van de collectieve schuldenregeling?  

 

Zodra de rechtbank een beslissing heeft genomen die een einde maakt aan de procedure: 

vaststelling dat het plan is uitgevoerd, schuldkwijtschelding (indien aan de schuldkwijtschelding 

voorwaarden zijn verbonden, moet worden gewacht tot de proeftijd is verstreken), herroeping, 

beslissing tot intrekking, verwerping of niet-begunstiging van de beslissing, of vaststelling van het 

overlijden van de bemiddelaar.    

 

Wat te doen als de schuldenaar van adres verandert?  

 

Het bestand wordt gesynchroniseerd met het Nationale Register. Om het nieuwe adres in te voeren 

of te achterhalen, moet u de wijziging van het bestand invoeren en klikken op "Verzoek tot 

adreswijziging". 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wat te doen als de schuldbemiddelaar verandert?  

  

In principe is het de schuldbemiddelaar, die wordt vervangen, die het CSR-bericht moet wijzigen, 

althans zolang het platform (het centraal register) niet operationeel is (niet vóór 1 januari 2022). 

Indien de vervangen schuldbemiddelaar dit zou nalaten of het niet meer kan doen, zal de 

opvolgende schuldbemiddelaar dit zelf aan de griffie moeten vragen (aangezien de opvolger per 

definitie geen toegang heeft tot het CSR-bericht van het dossier van zijn voorganger). 

  

Met wie kan ik contact opnemen als ik een probleem heb?  

  

Voor vragen over de toegang tot en het gebruik van het CBB kan u contact opnemen met de 

helpdesk van de NKGB: helpdesk@nkcn-cia.be. Voor andere inhoudelijke of praktische vragen kunt u 

contact opnemen met de syndicus of de griffie.  

 

========== 

 


