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Analyse in voorbereiding van de weergave van de notie “failliet” en wat daarbij komt kijken… 
 
 
In de KBO vinden we een tekst “Gegevenscatalogus-herbruikbare-gegevens-webservice-public-search.pdf”. 
 
“open data” : gratis – een periodiek csv-bestand 
 
“public search web services” : betalend – 50€ voor 2000 requests - integratie in eigen toepassingen 
 
Er is een “cookbook” beschikbaar dat de functionaliteit van die web services detailleert. 
 

Cookbook-KBO-Pu
blic-Search-Webservice_20220215.pdf

 
(Op de website economie.fgov.be via de weg “Home > Thema’s > Ondernemingen > Kruispuntbank van 
Ondernemingen” : 

Op die pagina, onder “Diensten voor iedereen” > Webservice Public Search : 
Op die pagina, onder “Wilt u meer informatie?” : een link naar dat “cookbook” 
  https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/KBO/Cookbook-KBO-Public-Search-
Webservice.pdf  .) 

 
Op basis van wat ik lees onder 2.1.2. Beschrijving van de body van de response – vanaf pagina 16/83, en in het 
voorbeeld op pagina 20/83 – begrijp ik dat de info qua eventueel faillissement beschikbaar is. 
 
 
Beschikbare gegevens 

Geregistreerde entiteit 
Basisidentificatiegegevens 

Ondernemingsnummer 
Ondernemingsnummer 
Begindatum 

Algemene informatie 
Begindatum- stopzettingsdatum 
Duur van de entiteit 

Ambtshalve doorhaling 
Type (van ambtshalve doorhaling) 

Redenen ambtshalve acties 
001 Doorhaling door vonnis 
002 Doorhaling door proces verbaal 
003 Ambtshalve doorhaling door het RRNP 
004 Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening   
999 Andere doorhalingen 

Begindatum 
Rechtstoestand 

Rechtstoestand 
Code /Label /Code geldig vanaf /Code geldig tot 
000 Normale toestand 01.01.1900 31.12.9999 
001 Juridische oprichting 01.01.1800 31.12.9999 
002 Verlenging 01.01.1800 01.01.2001 
003 Vervanging van het nummer 01.01.1900 31.12.9999 
006 Stopzetting wegens vervanging van het nummer 01.01.1800 31.12.9999 
010 Ontbinding van rechtswege door het verstrijken van de duur 01.01.1800
 31.12.9999 
011 Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) 01.01.1900 31.12.9999 
012 Vervroegde ontbinding - vereffening (vrijwillige ontbinding) 01.01.1900
 31.12.9999 
013 Gerechtelijke ontbinding of nietigheid 01.01.1900 31.12.9999 
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014 Sluiting van vereffening 01.01.1800 31.12.9999 
015 Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid 01.01.1900 31.12.9999 
016 Stopzetting activiteit natuurlijke persoon 01.01.1800 31.12.9999 
017 Overdracht geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon 01.01.1800 31.12.9999 
018 Stopgezet in bekendmaking 27.11.2009 31.12.9999 
019 Stopzetting van een EDRL of niet-EU entiteit 27.11.2009 20.11.2020 
020 Vereniging van aandelen in één hand 01.01.1800 31.12.9999 
021 Fusie door overneming 01.01.1800 31.12.9999 
022 Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap 01.01.1800 31.12.9999 
023 Splitsing 01.01.1900 26.10.2006 
024 Splitsing door opslorping 01.01.1900 31.12.9999 
025 Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen 01.01.1900 31.12.9999 
026 Gemengde splitsing 01.01.1800 31.12.9999 
030 Gerechtelijk akkoord voor faling 01.01.1900 01.01.1998 
031 Gerechtelijk akkoord na faling 01.01.1900 01.01.1998 
040 Voorlopige opschorting van betaling 01.01.1900 31.12.2010 
041 Definitieve opschorting van betaling 01.01.1900 31.12.2010 
042 Herroeping van de opschorting 01.01.1800 31.12.9999 
043 Einde van de opschorting 01.01.1800 31.12.9999 
048 Opening faillissement met verschoonbaarheid 07.08.2005 31.12.9999 
049 Opening faillissement met niet-verschoonbaarheid 07.08.2005 31.12.9999 
050 Opening faillissement 01.01.1900 31.12.9999 
051 Sluiting faillissement met verschoonbaarheid 01.01.1900 31.12.9999 
052 Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid 01.01.1900 31.12.9999 
053 Sluiting faillissement 01.01.1800 31.12.9999 
090 Nieuwe statuten 01.01.1800 01.01.2001 
091 Opschorting (gerechtelijke reorganisatie) 01.04.2009 31.12.9999 
100 Bekendmaking van de entiteit 27.11.2009 31.12.9999 
111 Doorhaling wegens stopzetting in een EER-register 01.01.1800 31.12.9999 
112 Heropening van de vereffening 01.05.2019 31.12.9999 
999 Geannuleerd dossier 01.01.1900 31.12.9999 

Status 
Statussen van de entiteit 

AC Actief 
AF Afgesloten 
AN Geannuleerd 
BK Bekendgemaakt 
JU Juridische creatie 
ST Stopgezet 

Begindatum 
Gebeurtenis 
Datum gebeurtenis 

Link tussen geregistreerde entiteiten 
Link 

Gelinkte entiteit 
Soort link 
Gelinkte entiteit 
Begindatum 

Bijkantoren 
Basisidentificatiegegevens 

Algemene informatie 
Begindatum 
Einddatum 
Status 

Vestigingseenheden 
Basisidentificatiegegevens 

Vestigingseenheidsnummer 
Algemene informatie 

Begindatum 
Einddatum 
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Status 
Ondernemingsnummer van de geregistreerde entiteit 

 
Het kan allemaal veel verder gaan: adressen, contactinformatie/kanalen, … er is veel informatie voorhanden. 
 
 
De wet verzekeringen – wat deze zegt over/rond het faillissement. 
 
DEEL 4. - DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST  TITEL III. – Schadeverzekeringen HOOFDSTUK 1. - 
Algemene bepalingen 
 
Faillissement van de verzekeringnemer 
Art. 87. In geval van faillissement van de verzekeringnemer blijft de verzekering bestaan ten voordele van de 
massa van de schuldeisers, die jegens de verzekeraar instaan voor de betaling van de premies die nog moeten 
vervallen na de faillietverklaring. 
  Niettemin hebben de verzekeraar en de curator van het faillissement het recht de overeenkomst op te zeggen. 
Evenwel kan de opzegging van de overeenkomst door de verzekeraar slechts gebeuren ten vroegste drie 
maanden na de faillietverklaring, terwijl de curator van het faillissement dit slechts kan gedurende de drie maanden 
na de faillietverklaring. 
  Dit artikel is niet van toepassing op de persoonsverzekeringen. 
 
 
DEEL 4. - DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST TITEL III. – Schadeverzekeringen HOOFDSTUK 2. - 
Zaakverzekeringsovereenkomsten 
Faillissement van de verzekerde 
Art. 113. In geval van faillissement van de verzekerde komt de vergoeding toe aan de failliete boedel. Zijn sommige 
van de verzekerde goederen evenwel niet vatbaar voor beslag, dan komt de vergoeding die verschuldigd is 
krachtens de overeenkomst tot verzekering van die goederen, aan de gefailleerde toe. 
 
 
DEEL 4. - DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST  TITEL IV. – Persoonsverzekeringen HOOFDSTUK 1. - 
Gemeenschappelijke bepalingen 
Afdeling III. - Individuele voortzetting van beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst 
Art. 208. § 1. Behalve in geval hij het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst verliest 
omwille van de bedoelde redenen in de artikelen 59, 60, 69, 70, 72 en 79 en, in het algemeen, in geval van bedrog, 
heeft elke persoon die bij een beroepsgebonden verzekering is aangesloten het recht om deze verzekering 
individueel geheel of gedeeltelijk voort te zetten wanneer hij het voordeel van de beroepsgebonden verzekering 
verliest, zonder een bijkomend medisch onderzoek te moeten ondergaan noch een nieuwe medische vragenlijst te 
moeten invullen. 
  Daartoe moet de hoofdverzekerde gedurende de twee jaren die aan het verlies van de voortgezette 
beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst vooraf gaan, ononderbroken aangesloten geweest zijn bij een 
of meer opeenvolgende ziekteverzekeringsovereenkomsten die bij een verzekeringsonderneming zoals bedoeld in 
deze wet waren aangegaan. 
  § 2. De verzekeringnemer of, in geval van faillissement of vereffening, de curator respectievelijk de vereffenaar 
van de verzekeringnemer, brengt de hoofdverzekerde ten laatste dertig dagen na het verlies van het voordeel van 
de beroepsgebonden verzekering schriftelijk of elektronisch op de hoogte van het precieze tijdstip van dit verlies en 
van de mogelijkheid om de overeenkomst individueel voort te zetten. Daarbij informeert hij de hoofdverzekerde 
over de termijn waarbinnen deze en, in voorkomend geval, de medeverzekerden het recht op individuele 
voortzetting kunnen uitoefenen. De verzekeringnemer of, in geval van faillissement of vereffening, de curator 
respectievelijk de vereffenaar maakt de hoofdverzekerde tegelijkertijd de contactgegevens over van de betrokken 
verzekeringsonderneming. 
  De hoofdverzekerde en, in voorkomend geval, de medeverzekerde, beschikken over een termijn van dertig dagen 
om de verzekeraar schriftelijk of elektronisch kennis te geven van zijn voornemen om de beroepsgebonden 
ziekteverzekeringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk individueel voort te zetten. De termijn begint te lopen op de 
dag van de ontvangst van het schrijven waarin de verzekeringnemer of, in geval van faillissement of vereffening, 
de curator respectievelijk de vereffenaar van de verzekeringnemer, de hoofdverzekerde schriftelijk of elektronisch 
ervan in kennis stelt dat hij kan beslissen de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst waarvan hij het 
voordeel verloren heeft, individueel voort te zetten. De hoofdverzekerde en in voorkomend geval de 
medeverzekerde hebben het recht die termijn met dertig dagen te verlengen, op voorwaarde dat de verzekeraar 
daarvan schriftelijk of elektronisch in kennis wordt gesteld. Overeenkomstig het eerste lid moet de werkgever hem 
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in kennis stellen van dat recht. Deze termijn verstrijkt in elk geval honderdenvijf dagen na het verlies van het 
voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekering. 
  De verzekeraar beschikt over een termijn van vijftien dagen om de hoofdverzekerde en, in voorkomend geval, de 
medeverzekerde schriftelijk of elektronisch een verzekeringsaanbod te doen dat in overeenstemming is met de 
artikelen 203 en 204. De verzekeraar kan niet inroepen dat het risico reeds verwezenlijkt is. 
  Tegelijk met het bezorgen van zijn aanbod stelt de verzekeraar de hoofdverzekerde en, in voorkomend geval, de 
medeverzekerde in kennis van de dekkingsvoorwaarden, inzonderheid de gedekte prestaties, de uitsluitingen en 
de aangiftetermijn. Voorts herinnert hij de hoofdverzekerde en, in voorkomend geval, de medeverzekerde aan de 
termijn van dertig dagen waarover hij beschikt om het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch te aanvaarden. 
  De hoofdverzekerde en, in voorkomend geval, de medeverzekerde, beschikken over een termijn van dertig dagen 
om het verzekeringsaanbod schriftelijk of elektronisch te aanvaarden. Deze termijn begint te lopen op de dag van 
de ontvangst van het in het derde lid bedoelde aanbod van de verzekeraar. Bij het verstrijken van deze termijn 
vervalt het recht op individuele voortzetting. 
  § 3. Wanneer de medeverzekerde het voordeel van de beroepsgebonden verzekering verliest om een andere 
reden dan het verlies van het voordeel van die verzekering door de hoofdverzekerde, beschikt de medeverzekerde 
over een termijn van honderdenvijf dagen te rekenen van het tijdstip waarop hij voornoemd voordeel verliest om de 
verzekeraar schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen van zijn voornemen om het recht op individuele 
voortzetting uit te oefenen. 
  De verzekeraar beschikt over een termijn van vijftien dagen om hem schriftelijk of elektronisch een 
verzekeringsaanbod te doen dat in overeenstemming is met de artikelen 203 en 204. De verzekeraar kan niet 
inroepen dat het risico reeds verwezenlijkt is. 
  De medeverzekerde beschikt over een termijn van dertig dagen om het verzekeringsaanbod schriftelijk of 
elektronisch te aanvaarden. Deze termijn begint te lopen op de dag van de ontvangst van het in het tweede lid 
bedoelde aanbod van de verzekeraar. Bij het verstrijken van deze termijn vervalt het recht op individuele 
voortzetting. 
  § 4. De verzekeringsovereenkomst die de verzekerde heeft aanvaard, gaat in op het tijdstip waarop hij het 
voordeel van de beroepsgebonden verzekering verliest. 
 
 
DEEL 5. - DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST, ANDERE DAN DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST 
ZOALS BEDOELD IN DEEL 4  HOOFDSTUK 5. - Enige gevallen van ontbinding van de overeenkomst 
  Art. 253. Ingeval de verzekeraar failliet gaat voordat het risico geëindigd is, kan de verzekerde vorderen dat een 
borg gesteld wordt, of, bij gebreke van een borg, dat de overeenkomst wordt beëindigd. 
  Gaat de verzekerde failliet, dan heeft de verzekeraar hetzelfde recht. 
 
 
 
Dixit https://www.faillissementsdossier.be/nl/wat-is/1/wat-is-een-faillissement.aspx : 
 
(Als je dingen opzoekt op het web, bedenk dan dat je dingen opzoekt voor België, en niet voor Nederland. 
Verwaar de indicatie van de taal niet met deze van het land…) 
 
Wie kan een faillissement aanvragen? 
Er zijn vier partijen die een faillissement kunnen aanvragen. 

 Dit kan door de schuldenaar zelf worden gedaan 
 De schuldeiser(s) indien er sprake is van minimaal twee opeisbare vorderingen. 
 Het Openbaar Ministerie om redenen van openbaar belang 
 De rechtbank op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) 

 
Hoe verloopt de faillissements procedure? 
Een faillissements procedure begint bij het aanvragen van het faillissement door een van bovengenoemde vier 
partijen. Dit dient te gebeuren bij de rechtbank in de regio waar de schuldenaar is gevestigd. Om als schuldeiser 
een faillissement aan te vragen, dient men de schuldenaar wel meerdere malen te hebben aangemaand en 
uiteindelijk ingebreke te hebben gesteld. 
 
De rechtbank zal een curator en een rechter-commissaris aanstellen. De curator zal optreden in de plaats van de 
failliet verklaarde, beheert de vereffening van de failliete boedel en behartigt de belangen van de schuldeisers. In 
het geval van grote faillissementen kunnen meerdere curatoren worden aangesteld. 
 



  G.T.Normalisation - Question - Het faillissement en hoe de KBO dat weergeeft 
page 5 / 6 

Filed: C:\Mike\Tb2\GTs\Norm\Forum\Faillite\KBO-FaillissementInfoBekomen_20220309.docx – Dated: 2022-03-10 09:43 
Michel Bormans – coördinator Telebibcentrum – de Meeüssquare 29 – 1000 Brussel – Tel. +32 2 547 56 93 – Fax +32 2 547 59 74 
michel.bormans@telebib2.org 

De rol van de rechter-commissaris is het toezicht houden op het proces van het beheren en vereffenen van de 
failliete boedel en de handelingen van de curator. Op voordracht van de rechter-commissaris kan de rechtbank de 
gijzeling bevelen van de failliet. Ook kan de rechter-commissaris getuigen oproepen en horen. 
 
Voor sommige handelingen dient de curator toestemming te vragen aan de rechter-commissaris, bijvoorbeeld in 
het geval van het ontslaan van personeel en de verkoop van inboedel of goederen. 
 
Nadat door de rechtbank het faillissement is uitgesproken zal de failliet verklaarde (rechts)persoon van rechtswege 
de beschikking en het beheer over het vermogen verliezen en wordt handelsonbevoegd verklaard. De curator is de 
enige die vanaf dat moment nog handelend mag optreden. Deze zal een beschrijving opstellen van de baten en de 
schulden. 
 
Inkomsten die de schuldenaar tijdens het faillissement geniet worden in principe bij de boedel gevoegd. In de 
praktijk maakt de curator over die inkomsten echter afspraken met de schuldenaar. Als een privé persoon failliet 
wordt verklaard, is het belangrijk om te weten wat onder het faillissement valt en wat niet. Eerste levensbehoeften 
en een deel van het inkomen worden bijvoorbeeld niet tot het faillissement gerekend. De schuldenaar mag ook 
gewoon rechtshandelingen verrichten, alleen de failliete boedel wordt hierdoor niet gebonden. 
 
Verder zal de curator het vonnis van de rechtbank openbaar maken door registratie bij de faillissementsgriffie en 
Kamer van Koophandel, en door het plaatsen van een advertentie in de Staatscourant en in een landelijk dagblad. 
Dit gebeurt om eventuele schuldeisers die zelf niet betrokken zijn geweest bij de aanvraag van het faillissement in 
staat te stellen zich te melden bij de curator en hun vordering in te dienen. 
 
Samen met de rechter-commissaris bereidt de curator de zogenaamde verificatie vergaderingen voor, waar de 
rechter-commissaris zal optreden als voorzitter. De verificatievergadering vindt plaats op de rechtbank en is het 
moment waarop de schuldenlijsten, zoals opgesteld door de curator, worden vastgesteld. 
 
Hoe wordt de boedel verdeeld? 
Allereerst worden voor zover mogelijk, de boedelschulden betaald. Hieronder vallen het salaris van de curator, 
huur en salaris na faillissementsdatum. Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte (preferente) vorderingen, 
waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. Een eventueel restant gaat naar 
de concurrente ("gewone") schuldeisers. Indien de concurrenten geheel zijn voldaan, gaat het restant naar de 
eventuele achtergestelde schuldeisers. Is er zelfs nu nog geld over, dan wordt dit uitgekeerd aan de 
aandeelhouder(s) indien het een NV of een BV betreft. In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het 
restant naar de gefailleerde zelf. 
 
Hoe eindigt een faillissements procedure? 
Een faillissement kan op de volgende manieren eindigen: 

 opheffing wegens gebrek aan baten: Zijn er onvoldoende baten om een bedrag uit te kunnen keren aan 
anderen dan de boedelschuldeisers, dan wordt het faillissement opgeheven bij gebrek aan baten. 

 beëindiging wegens homologatie van het aangeboden akkoord: "De failliet kan eenmalig een akkoord 
voorstellen aan de schuldeisers. Een dergelijk voorstel houdt vaak in dat de failliet een percentage van de 
betreffende vordering betaalt, waartegenover hij voor het restant wordt bevrijd van zijn schulden. 

 opheffing wegens het verbindend worden van de slot-uitdelingslijst: Wanneer de boedel niet over 
voldoende actief beschikt om een uitkering te verrichten aan de concurrente crediteuren, maar de 
preferente crediteuren wel (deels) kunnen worden voldaan 

 opheffing vonnis rechtbank in hoger beroep door Gerechtshof 
 opheffing op verzoek gefailleerde en tegelijkertijd uitspreken van de toepassing schuldsaneringsregeling 

 
Wat gebeurt er als een schuldenaar niet meewerkt tijdens de faillissements procedure? 
De schuldenaar is verplicht om volledige medewerking te verlenen en de curator te voorzien van alle benodigde 
informatie. Dit is de zogenaamde Inlichtingenplicht. Wanneer de curator echter wordt tegengewerkt kan hij 
dwangmaatregelen treffen. Heeft de schuldenaar nog voor de faillissementsverklaring bepaalde handelingen 
verricht waardoor schuldeisers minder kans maken op het verhalen van schulden, dan kan de curator deze 
handelingen weer ongedaan maken. Als de curator aanwijzingen vindt waaruit blijkt dat de bestuurders misbruik 
hebben gemaakt van de gefailleerde rechtspersoon, dan kunnen zij privé aansprakelijk worden gesteld. 
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Zoals ik het begrijp: 
 
Een geregistreerde entiteit: 

Heeft een ondernemingsnummer X 
Heeft een begindatum yyyymmdd 
Heeft een status X 

Met een begindatum yyyymmdd 
Heeft een rechtstoestand X 

Met een begindatum yyyymmdd 
Heeft eventueel een “ambtshalve doorhaling” X 

Met een begindatum yyyymmdd 
Heeft 1-n vestigingseenheden 

Een vestigingseenheid: 
Heeft een vestigingseenheidsnummer X 
Heeft een begindatum yyyymmdd 
Heeft een status X 

Met een begindatum yyyymmdd 
 
 
 
 
 
In het beheer en de opvolging van een lopend verzekeringsdossier kijk je dan naar, en reageer je op: 
 
De vestigingseenheid waarvan de status wijzigt van AC “Actief” naar ST “Stopgezet” op/vanaf datum yyyymmdd; 

Ook de naam kan wijzigen op een bepaalde datum… 
Ook het adres kan wijzigen op een bepaalde datum… 

De geregistreerde entiteit in de status AC “Actief”, waarvan de rechtstoestand wijzigt van 000 “normale toestand” 
naar een andere toestand op/vanaf datum yyyymmdd; 

Daarbij kan ook de “ambtshalve doorhaling” tevoorschijn komen, op/vanaf datum yyyymmdd… 
Ook de naam kan wijzigen op een bepaalde datum… 
Ook het adres kan wijzigen op een bepaalde datum… 

De geregistreerde entiteit waarvan de status wijzigt van AC “Actief” naar AF “Afgesloten”  
/ AN “Geannuleerd”  
/ ST ”Stopgezet” 
Op/vanaf datum yyyymmdd… 

En daarbij hoort dan ook een gewijzigde rechtstoestand op/vanaf datum yyyymmdd. 
 
 
 
 
 
Beslissen we dit alles te voorzien in het beheerpakket van de makelaar – en catalogeren en normeren we daarvoor 
de nodige gegevens in Telebib2? 
 
Beslissen we dit alles te voorzien in de communicatie makelaar-verzekeraar en omgekeerd – dus in de MCI en 
MIG? 
 
Gaan makelaars en/of verzekeraars de aangeboden webservice implementeren – of is dit al gebeurd? 
 
 
 
 


