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REGISTER VAN KREDIETEN AAN ONDERNEMINGEN – RKO 

Het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO) vervangt sinds januari 2022 de Centrale 
voor kredieten aan ondernemingen (CKO). Het RKO registreert de informatie over de krediet- en 
kredietrisicogegevens verleend aan rechtspersonen en natuurlijke personen in het kader van hun 
professionele activiteit. Het voldoet aan de Belgische en Europese vereisten voor de rapportering 
van kredietgegevens. 
 

  

Wettelijke 
Basis 

• Verordening AnaCredit - verordening (EU) 2016/867 van de Europese 
Centrale Bank van 18 mei 2016 betreffende de verzameling van 
gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens 
(ECB/2016/13); 

• Wet van 28 november 2021 tot organisatie van een Register van 
kredieten aan ondernemingen; 

• Koninklijk besluit van 27 december 2021 betreffende de werking van het 
Register van kredieten aan ondernemingen. 

  

Informatie-
plichtigen  

De kredietinstellingen rapporteren gegevens over de 
kredietovereenkomsten van bestaande 

• Rechts- en natuurlijke personen vanaf 30 september 2018; 

• Natuurlijke personen die vanaf 31 december 2020 bestaan in het 
kader van een professionele kredietovereenkomst. 

De leasingmaatschappijen rapporteren gegevens over 
kredietovereenkomsten van bestaande rechtspersonen en natuurlijke 
personen vanaf 31 december 2020. 

  

Inhoud en 
deadlines  

Dataset  Nieuw instrument  Bestaand Instrument   

Referentie tegenpartij 

10 dagen 

C 

Instrument  C 

Tegenpartij-Instrument C 

Protectie  C 

Tegenpartij-Protectie C 

Financiële gegevens 10 dagen M 

Wanbetaling van de 
tegenpartij 

 M 

Risico van de tegenpartij  M 

Gegevens met betrekking tot 
de hoofdelijke 
aansprakelijkheid 

 M 

Instrument-Protectie  M 

Boekhoudkundige gegevens 

10 dagen Q 

Enkel voor de kredietinstellingen voor de 
instrumenten van het type  
«leningen en deposito's» 

Elk nieuw instrument moet binnen 10 werkdagen na de creatiedatum van dit 
instrument meegedeeld worden: 
C: Elke wijziging aan een bestaand instrument (protectie of tegenpartij) mag op gelijk 
welk moment meegedeeld worden, maar er moet uiterlijk gemeld worden binnen 15 
werkdagen na het einde van de referentieperiode. 
M: maandelijkse melding binnen 15 werkdagen na afloop van de referentieperiode. 
Q: Driemaandelijkse melding binnen 15 werkdagen na de referentieperiode. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0867
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/11/28/2021034083/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/12/27/2021043579/justel


 

Data Collection 
Nationale Bank van België n.v. 

de Berlaimontlaan 14 
BE-1000 BRUSSEL 

tel. +32 2 221 51 10 
www.nbb.be 

BTW BE 0203.201.340 
RPR: Brussel 

 

  
Aangifte 

De rapportering gebeurt door de uitwisseling van bestanden via een beveiligde 
communicatie tussen de NBB en de rapporterende instelling: 
https://becris.nbb.be 

  

Documentatie 

De documentatie vindt u op de beveiligde site SharePoint:  DD - data collection 

- financial entities - Home (sharepoint.com)- Credits To Companies - 

RCE/RKO/CCCR 

U vindt er de algemene en de technische documentatie: 

1. BECRIS_Manual_ReportingSpecification met:  

• Gegevens over de tegenpartijen,   

• Instrumenten en financiële gegevens, 

• De manier van groeperen (notie van dataset)  

• Rapportageverplichtingen (frequentie, deadline, …),  

• Validatieregels van de gegevens en aangiftes 
2. BECRIS_Manual_Data Entry  

• Handleiding Data Entry 
3. BECRIS_DataModel_DeclarationRequirements  

• Structuur van de verschillende datasets 
4. BECRIS_ConceptualDataModel_CollectionOnCredits 

• Formaat en inhoud van de velden van de gegevens per dataset 
5. BECRIS_Manual_UserManagement  

• Certificaten en toegang aanvragen 
6. BECRIS_WebServicesTechnicalDocs  

• XSD’schema’s voor de opbouw en de validatie van de XML-bestanden 

* Gelieve steeds de laatste versie te gebruiken.  

  
Toegang 

Om toegang te krijgen tot de verschillende beveiligde omgevingen (UAT & PRO), 
alsook tot de SharePoint met technische informatie, gelieve een verzoek te doen 
via e-mail op rko.servicedesk@nbb.be. 

  

Tests 

Testomgeving BECRIS: https://a-becris.nbb.be 

Elke informatieplichtige wordt verwacht de toepassing te testen om zeker te zijn 
dat hij/zij in staat zal zijn om de volgende data te kunnen meedelen en 
raadplegen: 

• Aangifte – Nieuw instrument  

• Aangifte opzoeken - Bestaand instrument – evt. wijzigen/ correcties  

• Aangifte downloaden  

• Aangifte tekenen  

• Aangifte opladen in Becris Pre-Prod (UAT) 

• Validatie Rapport monitoren 

  

Sancties   

Het RKO moet een betrouwbare bron van informatie over kredieten zijn en 
daarom moet de informatieplichtige voldoen aan de minimale kwaliteitsregels en 
aan de herziening van de gegevens, zoals aangegeven in de artikelen 3 en 4 
van de wet. 

De FOD Economie is verantwoordelijk voor het onderzoek en de vaststelling van 
inbreuken op de wet en de ter uitvoering daarvan uitgevaardigde verordeningen. 

In geval van herhaaldelijke inbreuken of ernstige fouten kan de Nationale Bank 
beslissen om boetes op te leggen die kunnen oplopen tot 10.000 euro per dag 
(artikel 19 van de wet). 

Overtredingen met betrekking tot het niet-naleven van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG)-vereisten kunnen  worden bestraft 
met boetes die variëren van 26 tot 1.000.000 euro. 

 
Contact  

U kan ons contacteren via rko.servicedesk@nbb.be of 02/221.50.29  

(elke werkdag van  9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur -  
behalve op maandag- en woensdagnamiddag).  

 

https://becris.nbb.be/
https://nbb.sharepoint.com/sites/dd-ext-datacollectionfinancialentities
https://nbb.sharepoint.com/sites/dd-ext-datacollectionfinancialentities
mailto:rko.servicedesk@nbb.be
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fa-becris.nbb.be&data=02%7C01%7CKris.DeSpiegeleer%40nbb.be%7C7a66c6cb9a23482be85a08d7951afeb9%7C43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7%7C0%7C0%7C637141815482149995&sdata=veUdBC%2BH9IEKTy6pWGTzY8vGHxEdQQatxWI3Gbq6pmc%3D&reserved=0
mailto:rko.servicedesk@nbb.be

