
Raadplegen Duitse 

insolventiegegevens door 

buitenlandse bestuursorganen 

 Algemeen 

In Duitsland moet een faillissement 

worden aangekondigd bij de 

bevoegde lokale rechtbank. Deze 

aankondigingen zijn te vinden op 

een centrale website. Sinds 2002 

worden hier ook faillissementen van 

personen gepubliceerd. Verder 

staan ook in het 

Unternehmensregister 

aankondigingen van de 

insolventierechtbanken. 

 

Zoekcriteria 

Als gratis zoekopties zijn 

beschikbaar: "gedetailleerd zoeken" 

en "onbeperkt zoeken". Met de 

zoekfunctie onbeperkt zoeken kan 

worden gezocht naar 

aankondigingen van alle 

rechtbanken. Het onbeperkt zoeken 

is echter alleen maar mogelijk 

binnen twee weken na de eerste 

dag van publicatie van de 

informatie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Met de zoekfunctie gedetailleerd 

zoeken moet de zetel van de 

insolventierechter worden 

gespecificeerd en moet ten minste 

een van de volgende gegevens 

worden ingevuld: 

- Achternaam 

- Bedrijf 

- Woonplaats of verblijfplaats van 

de schuldenaar 

- Dossiernummer van de 

insolventierechtbank  

- Registratie rechtbank, type 

register en registratienummer 

 

Zoek de bevoegde insolventierechter 

De bevoegde insolventierechter kan 

worden gevonden aan de hand van 

de postcode van de betreffende 

hoofdvestiging van het bedrijf of het 

adres van het individu. Op de 

website Justizportal NRW (kies 

onder Angelegenheit voor 

‘Unternehmensinsolvenzsachen’ 

(Insolventie van bedrijven) of 

‘Verbraucherinsolvenzsachen’ 

(Insolventie van consumenten) kan 

de bevoegde insolventierechter aan 

de hand van deze zoekcriteria 

worden achterhaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschikbare informatie 

De insolventieaankondiging kan de 

volgende informatie bevatten: 

- Het bevel tot en de beëindiging 

van conservatoire maatregelen 

door de rechter 

- De afwijzing van een 

insolventieaanvraag wegens 

ontoereikende activa 

- Het besluit tot start van de 

insolventieprocedure 

- De beslissing om de 

insolventieprocedure op te 

schorten of te beëindigen 

- Kennisgeving, toekenning of 

weigering van kwijting van de 

restschuld 

 

Zes maanden na afloop van de 

insolventieprocedure worden de 

gegevens gewist. Daarna zal er geen 

informatie meer beschikbaar zijn op 

de publieke websites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.insolvenzbekanntmachungen.de/
https://www.unternehmensregister.de/
https://www.justizadressen.nrw.de/


 

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 

Europees insolventieregister 

De nationale insolventieregisters 

van de EU-lidstaten zijn via e-

justice.europa.eu aangesloten. Voor 

elke lidstaat legt e-justice.europa.eu 

uit welke (openbare) registers in dat 

land beschikbaar zijn en welke 

gegevens kunnen worden 

geraadpleegd. Deze informatie kan 

worden geraadpleegd in 

verschillende Europese talen, 

waaronder Engels, Frans, Duits en 

Nederlands. De landspecifieke 

informatie bevat ook links naar de 

insolventieregisters van de 

verschillende Europese lidstaten. 

E-justice.europa.eu biedt ook de 

mogelijkheid om meerdere 

insolventieregisters tegelijkertijd te 

doorzoeken voor een rechtspersoon 

of natuurlijke persoon. Het Duitse 

insolventieregister kan ook via deze 

centrale zoekfunctie worden 

doorzocht. 

 

 

 

https://euriec.eu/
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl.do?init=true
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-nl.do?init=true

