
Raadplegen Belgische 

insolventiegegevens door 

buitenlandse bestuursorganen 

 Algemeen 

Momenteel bestaat in België geen 

nationaal centraal 

insolventieregister. Desondanks zijn 

er zowel publieke als private 

databanken die informatie 

verzamelen over de financiële 

toestand van bedrijven en 

particulieren. Hieronder worden 

enkele van deze instanties 

uitgelicht. 

 

Publieke databanken  

Het Belgisch Staatsblad  

De website van het Belgisch 

Staatsblad bevat alle officiële 

publicaties van de Belgische 

overheden. Daarnaast publiceert 

het Staatsblad echter ook 

informatie over de statuten van 

rechtspersonen.  

 

Zoekcriteria 

Op basis van de (handels)naam, 

adresgegevens, onderwerp van de 

akte kan toegang worden verkregen 

tot de insolventiegegevens 

 

Te raadplegen gegevens 

Hierdoor kunnen volgende 

gegevens geraadpleegd worden: 

mogelijke faillissementsvonnissen 

en vonnissen waarbij een 

gerechtelijke reorganisatie wordt  

 

toegestaan en de naam van de 

curator die verantwoordelijk is/was 

voor de afhandeling van het 

faillissement. 

Een nadeel voor buitenlandse 

gemeenten die meer informatie 

willen opzoeken over een bepaald 

subject, is dat er niet op naam van 

het subject gezocht kan worden via 

het Belgisch Staatsblad. Het is enkel 

mogelijk om op naam van de 

rechtspersoon/ eenmanszaak te 

zoeken. 

 

Kruispuntbank van Ondernemingen 

De Kruispuntbank van 

Ondernemingen (KBO) is een zeer 

belangrijke en handige bron voor 

het opvragen van informatie. Het is 

immers een register met alle 

identificatiegegevens en de 

rechtstoestand van ondernemingen 

en natuurlijke persoon-handelaars. 

Via dit register is het mogelijk om 

informatie te vinden over eventueel 

faillissement, de status van dit 

faillissement (gestart, lopend of 

afgesloten) en de naam van de 

curator die verantwoordelijk is voor 

het uitvoeren van het faillissement.  

Voor meer informatie over een 

faillissement dient een buitenlands 

bestuursorgaan toegang te krijgen 

tot de private search van het KBO.  

 

 

 

Hiervoor dienen de buitenlandse 

bestuursorganen een aanvraag te 

doen. Uitleg over hoe dergelijke 

aanvraag gedaan kan worden, 

wordt toegelicht in de EURIEC folder 

over Belgische 

ondernemingsgegevens.  

 

Particuliere aanbieder – 

Faillissementen.com 

Faillissementen.com is een 

particuliere bron waar Belgische en 

Nederlandse faillissementen 

teruggevonden kunnen worden. Het 

is een deels openbaar register waar 

algemene informatie te vinden is 

over Nederlandse en Belgische 

insolventies. Voor meer diepgaande 

informatie is het mogelijk om tegen 

betaling een abonnement af te 

sluiten. Insolventiegegevens zijn via 

de website faillissementen.com ook 

na zes maanden na afloop van de 

insolventie toegankelijk. Echter, na 

verloop van zes maanden worden 

eventuele persoonsgegevens 

geanonimiseerd. 

Op basis van de adresgegevens, 

(handels)naam of ondernemings-

/vestigingsnummer van een 

onderneming kan toegang worden 

verkregen tot de 

insolventiegegevens. Zonder 

abonnement kan onder andere de 

volgende informatie gevonden 

worden: 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl
https://www.faillissementen.com/


 

 

T: +31 (0)88 16 87 380 

E: euriec.rik.limburg@politie.nl 

W: www.euriec.eu 

Vragen of meer informatie?  

Neem dan contact op  

met het EURIEC 

- Datum faillissement 
- Rechtbank die het 

faillissement uitsprak 
- De activiteit van de 

rechtspersoon 
- De status van de 

rechtspersoon: faillissement 
of opschorting 

 

 

 

 

https://euriec.eu/

