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CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN (CKP) 

 

 

Inhoud 

• De CKP registreert consumenten- en hypothecaire kredieten die door 
natuurlijke personen voor privédoeleinden worden afgesloten én de 
eventuele wanbetalingen (de zogenaamde “zwarte lijst”).  

• Ook collectieve schuldenregelingen worden in de CKP geregistreerd. 

 

Doelstelling De strijd tegen overmatige schuldenlast bij particulieren in België  

 

Wettelijke 
basis 

De wettelijke basis van het CKP wordt gevormd door: 

• het Wetboek van economisch recht en  

• het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor 
kredieten aan particulieren. 
 

  

Informatie-
plichtigen  

(kredietgevers) 

 
Kredietgevers zijn banken en andere instellingen en ondernemingen die wettelijk 
erkend zijn om kredieten toe te kennen.  

Kredietgevers zijn verplicht om: 

• nieuwe kredieten en hun evoluties te melden aan de CKP;  

Meldingen door kredietgevers moeten gebeuren binnen een bepaalde 
termijn: 
- bij een nieuwe kredietovereenkomst: binnen twee werkdagen na de 
ondertekening van de kredietovereenkomst;  
- bij wanbetaling: binnen acht werkdagen na de vaststelling van de 
wanbetaling volgens de criteria die bij wet zijn vastgelegd.  

• de CKP te raadplegen vooraleer een krediet toe te kennen.  

  

Bewaartijd 
gegevens  

• Kredieten met normaal verloop worden uiterlijk drie maanden en acht 
dagen na het aflopen van het contract automatisch verwijderd.  

• In geval van wanbetaling gelden volgende bewaartermijnen:   

✓ bij regularisatie van de wanbetaling: één jaar vanaf de datum van 
regularisatie;   

✓ bij niet-regularisatie: tien jaar vanaf de datum van de eerste 
wanbetaling. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet
https://www.nbb.be/doc/cr/ccp/kb23032017ckp.pdf
https://www.nbb.be/doc/cr/ccp/kb23032017ckp.pdf
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Raadpleging  

 

• Iedereen kan: 
- kosteloos zijn of haar persoonlijke gegevens raadplegen; 
- aan kredietgevers de rechtzetting vragen van gegevens waarvan 

de betrokkene kan aantonen dat ze niet correct vermeld zijn. 
 

• Kredietgevers zijn verplicht om de CKP te raadplegen voordat ze een 
krediet toekennen; 
 

• Een beperkt aantal personen is wettelijk gemachtigd om, onder bepaalde 
voorwaarden, gegevens in de CKP te raadplegen. Naast instellingen die 
krediet verlenen, gaat het om informatiegerechtigden als 
schuldbemiddelaars, advocaten en bewindvoerders over goederen of 
diensten.  

 

Schuldbemiddelaars 

Een schuldbemiddelaar wordt door de 
Arbeidsrechtbank aangeduid in het 
kader van een collectieve 
schuldenregeling. 

Schuldbemiddelaars zijn meestal 
advocaten of OCMW’s.  

Advocaten 

Een advocaat is informatiegerechtigd als 
hij of zij beschikt over een mandaat om 
een natuurlijke persoon te 
vertegenwoordigen.  

Vooraleer een toegangsrecht tot de CKP-
gegevens te krijgen, moet de advocaat 
wel een formulier invullen.  

Bewindvoerders  
over goederen of diensten 

Een onderscheid bestaat tussen een 
bewindvoerder over de persoon en een 
bewindvoerder over de goederen. De 
toegangs-voorwaarden tussen beide 
categorieën verschillen.  

Een bewindvoerder die de CKP 
raadpleegt, moet het vonnis met de 
vertegenwoordigingsbevoegdheden 
van de rechtbank bijvoegen.  

 

  
    Contact 

  U kan de CKP contacteren via: 

 
     ckp.ccp@nbb.be  
 

      
Nationale Bank van België (NBB), Centrale voor  
kredieten aan particulieren (CKP), de Berlaimontlaan 14, 1000 
Brussel 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.nbb.be%2Fdoc%2Fcr%2Fccp%2FAdvocaat-Aanvraag-toegang.doc&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:ckp.ccp@nbb.be

