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CRBP: Tijdelijke regeling wat betreft indiening verslagen. 

Communicatienota professionele bewindvoerders 

1. Inleiding. 

Het CRBP is in werking getreden op 1 juni 2021. Het indienen van verslagen door de professionele 

bewindvoerders loopt nog niet van een leien dak. Enkele gesignaleerde problemen zijn dat er “tussentijds geen 

gegevens bewaard kunnen worden, de saldi van het vorige jaar op ‘0’  staan en niet kunnen gewijzigd worden, de 

neerlegging niet steeds correct wordt bevestigd, de tijdsduur van inactiviteit met 10 minuten te kort is, etc.…” 

Zolang het niet mogelijk is om tussentijds met zekerheid op te slaan waarbij het document naderhand kan 

teruggevonden worden en eraan kan verder gewerkt worden, alsook andere technische moeilijkheden niet zijn 

opgelost, kan begrepen worden dat het voor de bewindvoerders moeilijk werkbaar is om een verslag in te dienen 

via het CRBP. 

Vermits het aan de professionele bewindvoerders wettelijk niet toegelaten is om het verslag in papieren versie 

ter griffie neer te leggen, kan de conferentie van de voorzitters akkoord gaan met een tijdelijke 

overgangsregeling. 

2. TIJDELIJKE overgangsregeling voor neerlegging van verslagen 

Er wordt toegelaten dat er vanaf heden tot aan het oplossen van de technische problemen en uiterlijk tot en 

met 31 augustus 2021 als volgt kan te werk gegaan worden: 

De bewindvoerder logt in op het CRBP, gaat naar het desbetreffende dossier waar een verslag neergelegd dient 

te worden. Daar maakt de bewindvoerder een formulier aan (verslag). Het verslag mag blanco ingevuld worden 

door ingave van ‘0’ bij verplichte velden met uitzondering van tabblad 2 :   waar de saldi 

einde huidig verslagperiode dienen ingevuld worden via desbetreffende pop-ups. Dit is noodzakelijk zodat 

volgend jaar bij indiening via het CRBP van het verslag de vorige saldi correct ingevuld zijn, alsook zullen dan de 

verschillende rekeningnummers ingevoerd zijn om opnieuw te gebruiken volgend jaar.  

Voorbeeld van de pop-up voor bankrekening: 
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In bijlage zal dan het uittreksel van einde van huidige verslagperiode of de banklisting worden toegevoegd ter staving 

van deze stand van rekening. 

Voor het overige kan het dan blanco ingediend worden en moet bij tabblad 11:  het opgemaakte 

jaarverslag in PDF versie opgeladen worden, samen met een volledige lijst van alle banktransacties.   

Dit is een compromis die het voor de bewindvoerders eenvoudiger maakt om, op heden met de technische 

moeilijkheden toch het verslag via het CRBP neer te leggen en wat voor de griffie een scanwerk uitspaart. Met de ingave 

van de beperkte nodige gegevens zal volgend jaar het indienen van het verslag eenvoudig kunnen verlopen. 


