Raadplegen Nederlandse
insolventiegegevens door
buitenlandse bestuursorganen
Algemeen
De website kvk.nl kan worden
gebruikt om te achterhalen of een
specifieke rechtspersoon failliet is.
Op de website Rechtspraak.nl vindt
men een Centraal
Insolventieregister waarin de
Nederlandse overheid, tot zes
maanden na beëindiging van de
insolventie, insolventiegegevens
publiceert. Dit register is openbaar
en is ook voor buitenlandse
overheidsorganen gratis
raadpleegbaar. Ook zijn er
particuliere bedrijven die
insolventiegegevens informatie
verzamelen en (eventueel tegen
betaling) beschikbaar stellen.
Kamer van Koophandel
Op basis van adresgegevens, de
handelsnaam of het ondernemings/vestigingsnummer kan op kvk.nl
direct de status (faillissement) en
het telefoonnummer van de curator
worden geraadpleegd.
Publieke databank – Centraal
Insolventieregister
Zoekcriteria
Op basis van de adresgegevens,
(handels)naam of ondernemings/vestigingsnummer van een
onderneming of natuurlijk persoon
kan toegang worden verkregen tot

de insolventiegegevens. Bij het
zoeken op naam van een natuurlijk
persoon vindt men enkel de
insolventiegegevens die betrekking
hebben op diens private financiële
toestand van deze persoon. Het is
niet mogelijk om te achterhalen of
een natuurlijk persoon betrokken is
bij de insolventie van een
onderneming. Na zes maanden na
afloop van de insolventie worden de
gegevens uit het Centraal
Insolventieregister verwijderd en
zullen de zoekcriteria dus geen
resultaten opleveren.
Te raadplegen gegevens
In het insolventieregister kan een
buitenlands bestuursorgaan onder
andere achterhalen óf, en sinds
wanneer, een bepaalde
onderneming in staat van
faillissement verkeert of dat een
natuurlijk persoon in een
schuldsaneringstraject is
verwikkeld. Verder zijn hier de
gegevens van de curator en van de
rechtbank die uitspraak heeft
gedaan weergegeven. Ook worden
hier, indien beschikbaar, de
faillissementsverslagen
gepubliceerd. In deze
faillissementsverslagen vindt men
meer inhoudelijke informatie over
het faillissement. Indien de
faillissementsverslagen niet (meer)

online beschikbaar zijn kunnen deze
kosteloos bij de rechtbank worden
ingezien.
Uittreksel Centraal
Insolventieregister
Het is voor een buitenlands
bestuursorgaan mogelijk om tegen
betaling een uittreksel uit het
Centraal Insolventieregister aan te
vragen. In dit uittreksel staan
dezelfde gegevens als welke online
geraadpleegd kunnen worden.
Echter, het opvragen van een
uittreksel is ook na zes maanden na
beëindiging van de insolventie
mogelijk. De gegevens zijn dan niet
meer online beschikbaar. Voor het
opvragen van een uittreksel moet
contact worden opgenomen met de
rechtbank die de insolventie in
behandeling heeft of afgehandeld
heeft. Welke rechtbank dit betreft
kan via de hierna te bespreken
particuliere databases worden
ingezien. Via deze particuliere
aanbieder is het mogelijk om ook na
zes maanden na afloop van de
insolventie gegevens te raadplegen.

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:

-

Datum faillissement
Rechtbank die het faillissement
uitsprak
De activiteit van de
rechtspersoon
De status van de rechtspersoon:
faillissement, opschorting

TRACK – netwerktekening
Voor een compleet beeld van de
actuele en historische relaties van
een rechtspersoon, waaronder
informatie over faillissementen en
ontbindingen, kan een buitenlands
bestuursorgaan bij de afdeling
TRACK op justis.nl een
netwerktekening opvragen. Een
dergelijk verzoek dient te worden
gedaan in het kader van de
uitoefening van een
publiekrechtelijke taak van dit
buitenlandse bestuursorgaan in
verband met de voorkoming en
bestrijding van misbruik van
rechtspersonen.

Vragen of meer informatie?
Neem dan contact op
met het EURIEC

T: +31 (0)88 16 87 380
E: euriec.rik.limburg@politie.nl
W: www.euriec.eu

