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NIEUWSBRIEF COMMERCIEEL RECHT  
 

EENVOUDIGER 

BEWAREND BESLAG OP 

BINNENLANDSE EN 

BUITENLANDSE 

BANKREKENINGEN 
 

Het is voor een Belgische schuldeiser niet 
steeds makkelijk om een bewarend beslag te 
leggen op de bankrekening(en) van zijn 
schuldenaar om zo zijn zekere en vaststaande 
schuldvordering veilig te stellen. De schuldeiser 
weet immers veelal niet bij welke binnenlandse 
of buitenlandse bank(en) de schuldenaar 
rekeningen aanhoudt. Een nieuwe procedure 
voor de beslagrechter geeft de schuldeiser zicht 
op de bankrekeningen van de schuldenaar.  

Het belang van deze maatregel ligt in het risico 
dat de schuldeiser loopt wanneer deze een 
vordering heeft op slinkse schuldenaar. Deze 
laatste zal, teneinde de schuldeiser te ontlopen, 
vaak zijn rekeningen leeghalen alvorens de 
schuldvordering uitvoerbaar wordt via een 
gerechtelijke beslissing en zonder dat de 
schuldeiser weet welke bankrekeningen de 
schuldenaar aanhoudt. Het is voor de 
schuldeiser bijgevolg belangrijk te weten welke 
Europese bankrekeningen de schuldenaar 
aanhoudt én dit zonder dat de schuldenaar 
hiervan op de hoogte is. Door vervolgens een 
bewarend beslag te leggen, dat de gelden 
onbeschikbaar maakt, kan de schuldeiser de 
schuldenaar preventief schaakmat zetten en zo 
de invordering van zijn schuldvordering 
verzekeren. 

Praktisch zal de schuldeiser een procedure 
moeten inleiden voor de beslagrechter om 
inzage te bekomen in het ‘centraal register voor 
Europees conservatoir beslag’ dat wordt  

opgericht in de schoot van de Nationale Kamer 
van Gerechtsdeurwaarders. In dit register wordt 
er een lijst bijgehouden van bankrekeningen 
aangehouden in België. Gelijkaardige informatie-
instanties in de overige EU lidstaten zullen op 
hun beurt de bankrekeninggegevens verschaffen 
aan de Belgische gerechten. 

Sinds 1 januari 2017 was het reeds mogelijk om 
voor grensoverschrijdende vorderingen in 
burgerlijke en handelszaken een Europees bevel 
tot bewarend beslag te bekomen. Met deze ene 
akte kan de schuldeiser vervolgens beslag laten 
leggen op één of meerdere bankrekeningen die 
de schuldenaar aanhoudt in andere EU lidstaten. 

Pieter-Jan Aerts is advocaat-medewerker bij 
Olislaegers & De Creus / Awerian. 
Heeft u hierbij verdere vragen, aarzel niet 
contact op te nemen via pjaerts@odc.law. 
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