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VERZOEK TOTREKENINGINFORMATIE VIA BESLAGRECHTER

Geachte confraters,
Geachte kandidaten,
dat het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiêle contracten recent
operationeel werd onder de vorm van een databank genaamd CAP2.
1k

informeer u hierbij

Dit betekent dat u thans uw opdrachtgevers kan informeren dat zij ook in het kader van een zuiver
nationale procedure tot bewarend beslag onder derden een verzoek tot rekeninginformatie kunnen
indienen bij de Belgische beslagrechter.
Deze Iaatste zal dan het verzoek dan beoordelen en in bevestigend geval aan onze Nationale Kamer
overmaken. De NKGB kan dan vervolgens de noodzakelijke gegevens opvragen uit CAP2 en weer aan
de beslagrechter bezorgen.
Het resultaat van een verzoek tot rekeninginformatie bevat enkel de bankrekeningnummers van de
in Belgié aangehouden rekeningen en de bankinstellingen waar ze gehouden worden, zodat u deze in
uw exp bot kan opnemen.
MEERT0ELIcHTING
Eerder werd u via enkele omzendbrieven geïnformeerd over het verloop van de procedure inzake het
Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen, en de omzetting in nationaal recht van
de Verordening (EU) nr. 655/2014 die hieraan ten grondslag Iigt.
U kan in omzendbrief 2019C1R025 al lezen dat de Nationale Kamer in haar hoedanigheid van
informatie-instantie bij de behandeling van een verzoek tot het verkrijgen van rekeninginformatie
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het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiéle contracten bij de Nationale Bank van Belgié
(CAP) dient te ondervragen. Hiertoe werd dit jaar een samenwerkingsprotocol afgesloten tussen de
Kamer en de NBB dat aile praktische en technische modaliteiten regeit, evenals de nodige GDPR
voorschriften.
Dit aanspreekpunt heeft tot vandaag de vorm aangenomen van een register genaamd CAP1. In de
praktijk verkreeg de Nationale Kamer de rekeninginformatie in de vorm van een pdf die via
beveiiigde emailverbinding werd uitgewisseld. Deze werkwijze was slechts korte tijd van toepassing.
Sedert 1 juli 2020 bestaat het centraal aanspreekpunt in de vorm van CAP2, een meer uitgebreide
geïnformatiseerde databank. De datum voor inproductiename van deze databank werd in de
uitvoeringsbesiuiten bepaald op 30 juni 2020 ik verwijs hiertoe naar het verslag aan de Koning bij
het koninkiijk besluit van 7 april 2019 dat de werking van het centraal aanspreekpunt regelt’. Deze
—

datum werd bijgevolg probleemloos gerespecteerd.
Vandaag zijn de diensten van de Nationale Kamer dan ook in de juridische en technische
mogelijkheid om verzoeken tot het verkrijgen van rekeninginformatie te behandelen. Hiertoe werd
een Centraal Register EAPO ontwikkeld dat voidoet aan de vereisten van het koninklijk besluit van 22
april 20192.
U kon ook eerder lezen dat de mogelijkheid tot het vooraf verkrijgen rekeninginformatie in eerste
instantie was voorbehouden aan het Europees bevel tot conservatoir bankbeslag, en dat dit bijgevolg
enkei mogelijk was in het kader van een geschil met een grensoverschrijdend element.
De Belgische wetgever had de ongelijkheid die aldus was ontstaan met de nationale procedure voor
bewarend beslag weliswaar weggewerkt door deze informatiemogelijkheid ook te voorzien in artikel
1447/1 van het Gerechtelijk Wetboek3. De inwerkingtreding van deze bepaling werd gelijkgeschakeld
met de datum waarop CAP2 in productie zou worden genomen4, wat thans het geval 15.

1

Koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en
financlêle contracten, 85 30 april 2019.
2

Koninklijk besluit van 22 april 2019 betreffende het Centraal Register EAPO,

85

30 april 2019.

“Art. 1447/1. § 1. Indien de schuldeiser een uitvoerbare rechterli]ke beslissing, gerechteli]ke schikking of authentieke akte
heeft verkregen op grond waarvan de schuldenaar de vordering maet valdoen en de schuldeiser redenen heeft om aan te
nemen dat de schuldenaar een of meer rekeningen bi] een bank in Belgiê heeft waarvan hij noch de naam en/of het adres
kent, noch het IBAN, de BIC of een ander bankrekeningnummer aan de hand waarvan de bank kan worden geidentificeerd,
kan hi] het gerecht waar het verzoekschrift voar het verkrqgen van een bewarend beslag onder derden 15 neergelegd, vragen
de informatie-instantie bedoeld in artikel 555/1, § 1, eerste Iid, 25 de informatie te laten inwinnen aan de hand waarvan
de bank of banken en de rekening of rekeningen van de schuldenaar kunnen worden geidentificeerd.
§ 2. Niettegenstaande paragraaf 1 kan de schuldeiser het in deze paragraaf I bedoelde verzoek aok formuleren indien de
door hem verkregen rechterl,]ke beslissing, gerechteli]ke schikking of authentieke akte nog niet uitvaerbaar is, voor zover is
voldaan aan de volgende voorwaarden:
1 het bedrag waarap bewarend beslag onder derden moet worden geIegd 15 aanzienlijk gezien de omstandigheden;
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U kan dan ook uw opdrachtgevers informeren dat zij in principe vanaf heden beroep kunnen doen op
deze informatieprocedure, en hierom verzoeken in het verzoekschrift dat aan de beslagrechter wordt
gericht.
Het 15 thans niet duidelijk in hoeverre de datum van inproductiename van CAP2, wat dus het
vertrekpunt vormt voor een beroep op de artikelen 1447/1 en 1447/2 Ger.W., bij de beslagrechters
bekend is en in hoeverre zij bijgevolg op de hoogte zijn dat zij dergelijk verzoek om informatie
kunnen behandelen. Daarom zal de Nationale Kamer deze jurisdicties aanschrijven om hen in te
Iichten over de actuele stand van zaken.
—

Voor de goede orde: het zullen enkel de (griffies van de) beslagrechters zijn die een verzoek tot
rekeninginformatie aan de Nationale Kamer kunnen overmaken, en het resultaat ervan kan ook enkel
aan hen worden meegedeeld. Uw opdrachtgevers kunnen zich dan ook geenszins rechtstreeks tot de
Nationale Kamer richten.
1k hield eraan u hierover te informeren.
Met confraternele groeten,

Voorzitter NKGB

20 de schuldeiser heeft voldoende bewijsmateriaal verstrekt om de rechter ervan te overtuigen dat de informatie dringend
moet worden verstrekt, omdat anders de latere inning van de vordering van de schuldeiser jegens de schuldenaar in het
gedrang dreigt te komen, waardoor definanciêle situatie van de schuldeiser aanzienhjk zou kunnen verslechteren.
§ 3. Het verzoek om informa tie wordt daor de schuldeiser vervat in het verzoekschrijt voor het verknjgen van een bewarend
beslag ander derden. De schuldeiser maakt aannemelijk waarom volgens hem de schuldenaar een of meer rekeningen bij
een bank in Beigiê aanhoudt, en vers trekt aile hem beschikb are en relevante informatie omtrent de schuldenaar en de
rekeningen waarop bewarend beslag moet warden geiegd. Indien de rechter waaraan het verzaekschrift 15 gericht het
verzoek om informa tie onvaldaende anderbouwd acht, wardt het verwarpen.
§ 4. Indien de rechter ervan overtuigd is dot het verzoek 0m informatie voidoende is onderbouwd en dat aan aile
voarwaarden en vereisten voor het toestaan van het bewarend beslag onder derden is voidaan, met uitzondering van de
door artikel 1447 tweede lid, 1 vereiste vermelding van de gegevens van de derde-besiagene en, in voorkomend geval, de
krachtens artikei 144 7/2, § 1, vereiste zekerheid, dee/t de rechter het verzoek om informatie mee aan de in artikel 555/1, §
1, eerste Iid, 25° bedoelde informatie-instan tie, opdat deze instantie de gevraagde informatie kan verkrijgen voigens de in
artikel 555/1, § 2, bedoelde nadere regels.”

Artikel 201 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen
met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018.
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