
 

Digitalisering van het faillissementsdossier via het Centraal Register Solvabiliteit (REGSOL) 

 
1. Oprichting centraal register   
 
Sinds 1 april 2017 is een Centraal Register Solvabiliteit (REGSOL) toegankelijk waarin elk 
faillissementsdossier op elektronische wijze zal worden opgenomen en bewaard.  
 
Deze digitalisering brengt een aanpassing van de bepalingen van de faillissementswet mee. 
 
Het register levert een geïnformatiseerde databank waarin documenten en/of gegevens met 
betrekking tot de faillissementsdossier worden gecentraliseerd en alle betrokkenen de documenten in 
het register kunnen raadplegen.  
 
Nieuwe faillissementsdossiers zullen uitsluitend op elektronische wijze raadpleegbaar zijn.  
 
Voor faillissementen die reeds geopend zijn, zal het dossier vanaf 1 april 2017 digitaal bijgehouden 
worden. De papieren versie blijft tot en met 31 maart 2017 behouden en ligt nog steeds ter inzage op 
de griffie van de rechtbank van koophandel.  
 
Het register is opgesplitst in een openbaar en een privaat deel.  
 
Alle mededelingen en neerleggingen onderling tussen curatoren, rechter-commissarissen, griffiers en 
openbaar ministerie gebeuren via het privaat deel van het register via de website 
www.private.regsol.be 
 
De schuldeisers en andere belanghebbenden werken via het openbaar deel van het register waarin zij 
het faillissementsdossier kunnen raadplegen en een schuldvordering kunnen indienen.  
 
Het openbaar centraal register is toegankelijk op: www.regsol.be.  
 
BELANGRIJK: het elektronisch beheer van nieuwe faillissementsdossiers verandert niets aan de wijze 

waarop aangifte van een faillissement moet gedaan worden.  

 

2. Praktische werking openbaar register   
 
Schuldeisers en andere belanghebbenden, die vroeger naar de griffie van de rechtbank van 
koophandel moesten, kunnen voortaan het faillissementsdossier elektronisch raadplegen.   
 
De toegang tot het register via de website (www.regsol.be) vereist een login. (e-mailadres en 
wachtwoord).  
 
Eens u aangemeld bent, kan u het faillissementsdossier opzoeken door het ondernemingsnummer 
van de failliete onderneming in te geven.  
 
Vervolgens kan u het faillissementsdossier raadplegen, verslagen van de curator doornemen, de lijst 
van schuldeisers raadplegen, gegevens van de curator opzoeken, …  
 
Ook de communicatie/kennisgevingen van de rechtbank van koophandel zullen bij gerechtsbrief of 
door verzending van een elektronische akte gebeuren.  
 
Opgelet, voor informatie over een afgesloten faillissementsdossier kan u terecht bij de Kruispuntbank 
van ondernemingen (KBO).  
 
 
 
 
 
 

http://www.regsol.be/


 

 

LM&DS advocaten heeft getracht deze tekst zo correct mogelijk op te stellen. Er werd echter voorrang gegeven aan het opstellen van een 
begrijpelijk document dat de krachtlijnen weergeeft zodat dit leemtes en onnauwkeurigheden zal bevatten. Er wordt door LM&DS advocaten 
en de medewerkers geen aansprakelijkheid aanvaard m.b.t. de inhoud van dit document. 
 

3. Indienen schuldvordering  
 
Voortaan moeten schuldeisers ook hun aangifte van schuldvordering indienen via het Centraal 

Register Solvabiliteit. (REGSOL)  

De elektronische indiening van schuldvordering is verplicht voor: 

 Belgische rechtspersoon (al dan niet via bijzonder gevolmachtigde, advocaat, accountant,..) 

 Belgische natuurlijke persoon (via bijzonder gevolmachtigde)  

 Belgische overheidsinstelling 

 Buitenlandse onderneming (via bijzonder gevolmachtigde)  
 
Indien u zich als schuldeiser laat bijstaan door een bijzonder gevolmachtigde (NIET advocaat) moet 

een ingevuld en ondertekend formulier van volmacht mee in het dossier worden opgeladen.  

Er is geen verplichting tot elektronische neerlegging voor natuurlijke personen, ondernemingen die in 
het buitenland gevestigd zijn en buitenlandse overheidsinstellingen, die geen beroep doen op een 
bijzonder gevolmachtigde.  
 
Zij moeten zich richten tot de curator die het dossier beheert. De curator zal de ontvangen stukken 
importeren en opladen in het register, zodat deze documenten voor iedereen raadpleegbaar zijn.   
 
Na het invullen van de gegevens van de schuldvordering, de rekeningnummer waarop het dividend 

betaald moet worden na vereffening van het faillissement en de oplading van documenten, moet u 

zich akkoord verklaren met de ingediende schuldvordering.  

U ontvangt daarna een uitnodiging tot betaling van een retributie van 6 euro (vrijgesteld van BTW). 

Het bedrag dekt zowel de neerlegging van de schuldvordering, als de inzage van het 

faillissementsdossier. 

Het is dan ook noodzakelijk dat u een bankkaartlezer en bankkaart bij de hand hebt om de betaling uit 

te voeren. 

Pas na betaling is de indiening van de schuldvordering definitief.  

De curator zal vervolgens uw schuldvordering kwalificeren als “aanvaard” of “verworpen”.  

Zolang de kwalificatie door de curator niet is ingegeven, is het mogelijk om de ingediende 

schuldvordering te raadplegen en te wijzigen.  

In het geval de curator de schuldvordering betwist, zal deze de schuldeiser schriftelijk of elektronisch 

in kennis stellen. 

4. Besluit  

De oprichting van dit centraal register is opnieuw een stap voorwaarts in de digitalisering van justitie.  

Terwijl vroeger een (lijvig) faillissementsdossier ter inzage lag op de griffie van de rechtbank van 

koophandel, is het nu via het centraal register mogelijk om het dossier op elektronische wijze te 

raadplegen.  

Het systeem is alleszins tijdbesparend en efficiënt en levert voor elke betrokkene in het 

faillissementsdossier de mogelijkheid om de voortgang van het dossier kort op te volgen.  

Bovendien wordt het elektronisch dossier 30 jaar na de sluiting van de faillissementsprocedure 

bewaard.  

Tom de Smet & Paulien Stuer, LM&DS advocaten 

 


