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CENTRAAL REGISTER SOLVABILITEIT

Centraal Register Solvabiliteit
Elk faillissementsdossier zal vanaf 1 april 2017, opgenomen en bewaard worden in het Centraal Register
Solvabiliteit. Hierdoor zal het faillissementsdossier uitsluitend op elektronische manier worden opgebouwd en
bijgehouden. Ook voor de faillissementen die reeds geopend zijn, zal men vanaf 1 april 2017 moeten werken
met het Centraal Register Solvabiliteit. Dit register is een geïnformatiseerde databank die zoveel mogelijk
uitwisselingen tussen actoren van het faillissement wil digitaliseren. Het register is toegankelijk op:
www.regsol.be.
Vanaf 01 april 2017 worden nieuwe faillissementsdossiers uitsluitend op een elektronische manier
opgebouwd en bijgehouden, maar de bestaande papieren dossiers blijven evenwel ter inzage bij de griffie.
Faillissementsdossier vóór 01 april 2017
Papieren versie tot en met 31 maart 2017
(blijft behouden)
Raadpleegbaar op de griffie van de
Rechtbank van Koophandel

Faillissementsdossier vanaf 01 april
2017
Digitaal deel (met alle
schuldvorderingen vanaf 01 april 2017)
Raadpleegbaar via www.regsol.be

Schuldeisers
Schuldeisers, die voorheen van hun schuldvordering ter griffie aangifte moesten doen, zullen dat voortaan op
elektronische wijze in het Centraal Register Solvabiliteit moeten doen. Dit geldt ook voor de faillissementen
die reeds voordien open werden verklaard.
Kennisgeving
Alle mededelingen en neerleggingen onderling tussen curatoren, rechter-commissarissen, griffiers en het
openbaar ministerie moet gebeuren via het register.
De kennisgevingen door de griffier zullen voortaan gebeuren bij gerechtsbrief of door de verzending van een
elektronische akte.

UITZONDERING (deze verplichting geldt niet voor):
-

Rechtspersonen die in het buitenland gevestigd zijn
Natuurlijke personen

Indien zij niet worden vertegenwoordigd door een derde die
beroepsmatig rechtsbijstand verleent. (vb: maken geen gebruik van
advocaat, verzekeringsbijstand, raadsman,..)

Wendt U tot de curator die
het nodige moet doen (art.
62 Faill.W.) Of dien Uw
schuldvordering
elektronisch in via
www.regsol.be

Het register bevat alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de faillissementsprocedure en geldt als
authentieke bron voor alle akten en gegevens die erin zijn opgenomen. Dit wil zeggen dat het voldoende is dat
de gegevens in het register opgenomen worden.
Alle mededelingen en neerleggingen onderling tussen curatoren, rechter-commissarissen, griffiers en het
openbaar ministerie moet gebeuren via het register.
Het register (toegankelijk op www.regsol.be) zal opgesplitst worden in een ‘openbaar’ deel en een ‘privaat’
deel:

Centraal Register Solvabiliteit
Openbaar deel
Schuldeisers (ik heb geld
tegoed) kunnen
schuldvorderingen
elektronisch neerleggen
Belanghebbenden kunnen
documenten met recht van
inzage raadplegen

Private deel
Rechtbanken van
koophandel en griffies
Curatoren
Rechters in
handelszaken

FAQ – Frequent Asked Question
Ik ben schuldeiser in een faillissement, ik wil mijn schuldvordering neerleggen, wat moet ik doen ?
A. Ik ben een rechtspersoon (vennootschappen en verenigingen) zonder raadsman:
Klik op www.regsol.be, waar U toegang krijgt tot het “openbare” deel van de site en leg uw
schuldvordering elektronisch neer. De handleiding van ‘Hoe een schuldvordering elektronisch neer te
leggen’ kunt U terugvinden via ‘Workflow’ op de site.
B. Ik ben een rechtspersoon of een natuurlijke persoon met raadsman:
Uw raadsman dient uw schuldvordering elektronisch neer te leggen via www.regsol.be.
C. Ik ben natuurlijke persoon (particulier of handelaar vb: werknemer, huurder, verhuurder,.. ) zonder
vertegenwoordiging door een derde die beroepsmatig bijstand verleent (zoals een raadsman, advocaat,
vertegenwoordiger van de vakbond,..):
Ik leg mijn schuldvordering neer bij de curator. De curator levert mij een ontvangstbewijs af en
converteert de ontvangen stukken in elektronische vorm waarna hij ze gelijkvormig verklaart en
oplaadt in het register. Of ik dien mijn schuldvordering in via www.regsol.be.
D. Ik ben rechtspersoon gevestigd in het buitenland zonder vertegenwoordiging door een derde die
beroepsmatig bijstand verleent (zoals een raadsman):
Ik leg mijn schuldvordering neer bij de curator. De curator levert mij een ontvangstbewijs af en
converteert de ontvangen stukken in elektronische vorm waarna hij ze gelijkvormig verklaart en
oplaadt in het register. Of ik dien mijn schuldvordering in via www.regsol.be.
Ik ben belanghebbende en wil een faillissementsdossier inkijken, wat moet ik doen ?
Documenten met recht van inzage kunnen geraadpleegd worden via www.regsol.be. Ga naar deze site, waar U
toegang krijgt tot het “openbare’ deel van de site.
Ik ben financieel onvermogend geworden en wil een faillissement aanvragen, wat moet ik doen ?
Het elektronisch beheer van nieuwe faillissementsdossiers verandert niets aan de wijze waarop aangifte van een
faillissement moet gedaan worden.

Voor vragen over technische aangelegenheden kan U zich wenden tot:
support@regsol.be

