REGLEMENT VAN DE BEHEERDER VOOR HET GEBRUIK VAN HET PUBLIEK LUIK
VAN HET CENTRAAL REGISTER SOLVABILITEIT – juni 2019

1.
1.1

Definities en doel
Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen
de volgende betekenis:
• de "Wet": Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van
economisch recht, inclusief alle aanvullende wetgeving en uitvoeringsbesluiten,
evenals de voorwaarden en de modaliteiten van inning in het kader van het
Centraal Register Solvabiliteit;
•

het "Register": de geïnformatiseerde gegevensbank, genaamd "Centraal register
solvabiliteit" of "RegSol", zoals gedefinieerd door de Wet;

•

de "Beheerder": de beheerder van het Register namelijk l'Ordre des barreaux
francophones et germanophone en de Orde van Vlaamse Balies;

•

de "Gebruikers": de magistraten met inbegrip van de leden van het openbaar
ministerie, de griffiers, de parketsecretarissen, de rechters-commissarissen en
de gedelegeerd rechters, de insolventiefunctionarissen, de schuldenaren
gefailleerden en derden bedoeld in de Wet;

•

de "Partijen" : de Beheerder enerzijds en iedere Gebruiker anderzijds.

1.2

Dit Reglement is bedoeld om de gebruiksmodaliteiten van het Register door de
Gebruikers te bepalen en om de overeenkomst vast te stellen die tussen de Partijen
ontstaat - en voortvloeit uit - het gebruik van het Register.

1.3

Door het Register te bezoeken, stemt de Gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden
en gaat hij/zij ermee akkoord zonder voorbehoud.

1.4

Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden moet schriftelijk en met wederzijdse
instemming worden aanvaard tussen de Partijen.

2.

Beschrijving van het Register

2.1

Het Register stelt de Gebruikers in staat o.a. :
-

De door de Wet en de uitvoeringsbesluiten voorziene documenten, met betrekking
tot een insolventiedossier, elektronisch en online te raadplegen;

-

Procedures, o.a. vonnissen, verzoekschriften, beschikkingen, en processen-verbaal
met betrekking tot een insolventiedossier, elektronisch en online neer te leggen, te
tekenen of, in voorkomend geval, uit te wisselen;

Meer in het algemeen, bevat het Register alle gegevens en stukken met betrekking tot
insolventiedossiers, zijnde alle nog openstaande faillissementen, en de procedures
gerechtelijke reorganisatie, geopend na 01 mei 2018, en voorzover deze niet afgesloten
zijn. Het Register geldt als authentieke bron voor alle akten en gegevens die erin zijn
opgenomen.
2.2

Het Register werkt en wordt beheerd door de Beheerder volgens de principes van
continuïteit, veranderlijkheid en gelijkheid van de openbare diensten.

2.3

Het Register is normaal toegankelijk voor de Gebruikers op het Internet adres
www.regsol.be volgens de in artikel 3 beschreven voorwaarden. De Beheerder kan het
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Register toegankelijk maken via anderen adressen volgens de behoeften van de dienst.
2.4

Twee afzonderlijke delen in het Register zijn toegankelijk afhankelijk van de
hoedanigheid van de Gebruikers, namelijk:
-

een publiek deel voor de schuldenaars, schuldeisers en derden die op professionele
basis juridische bijstand verlenen, en derden/belanghebbenden, voorzover deze
toelating hebben bekomen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen ;

-

een privaat deel voor magistraten, griffiers, het openbaar ministerie,
parketsecretarissen, insolventiefunctionarissen, rechter-commissarissen en
gedelegeerd rechters, handelend binnen het kader van hun wettelijke taken.

3.

Bepalingen inzake de toegang tot het Register

3.1

Het Register is enkel toegankelijk voor de Gebruikers die over computerapparatuur en
een adequate internetverbinding beschikken.
De apparatuur en de materiële middelen alsook de nodige aansluitingen om toegang te
krijgen tot het Register zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruikers.

3.2.

Toegang tot het Register vindt plaats door het aanmaken van een persoonlijke account
eigen aan elke Gebruiker. Daarvoor moet elke Gebruiker beschikken over minstens één
authenticatiemiddel dat door het Register wordt ondersteund, zoals aangegeven op de
website van het Register. Wanneer de Gebruiker bij het aanmaken van de account een emailadres opgeeft, dient de Gebruiker erover te waken dat dit e-mailadres effectief
toegankelijk is en blijft voor hem of haar voor de volledige periode waarin de Gebruiker
gebruik maakt van het Register, en dat de Gebruiker het e-mailadres op regelmatige basis
raadpleegt, zoals vereist voor het zorgvuldige beheer van het insolventiedossier. De
Gebruiker zal het e-mailadres aanpassen wanneer nodig teneinde een continue en
efficiënte communicatie mogelijk te maken. De Gebruiker aanvaardt de rechtsgeldigheid
van correspondentie via e-mail, en dient alle nodige stappen te nemen om te verzekeren
dat e-mails afkomstig van de Beheerder en/of het Register niet geblokkeerd of gefilterd
worden.

3.3

De Gebruikers dragen als enigen de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van hun
authenticatiemiddelen, inclusief maar niet beperkt tot de keuze van een e-mailadres, PINcode, paswoord en/of smart card, en voor het waken over de vertrouwelijkheid en
toegankelijkheid hiervan. De Beheerder zal gerechtigd zijn om elk gebruik van het
account van de Gebruikers toe te schrijven aan de Gebruikers persoonlijk en/of aan de
onderneming of organisatie die zij aangeven te vertegenwoordigen. De Beheerder wijst
alle verantwoordelijkheid af in geval van defecten van het Register of misbruiken van
accounts die het gevolg zijn van onjuiste informatie verstrekt door de Gebruikers bij het
aanmaken van hun persoonlijke account, of van enig wanbeheer door de Gebruikers van
hun account, inzonderheid maar niet beperkt tot het delen van e-mailadressen of
paswoorden met derden, het gebruik van een account op naam en voor rekening van een
onderneming
of
organisatie
nadat
de
Gebruiker(s)
geen
vertegenwoordigingsbevoegdheid meer hebben, nalatigheid bij de overdracht van
specifieke dossiers wanneer een Gebruiker niet meer gerechtigd is om het persoonlijk te
beheren, of voor het kiezen van een triviaal of gemakkelijk te raden paswoord, of een
paswoord dat reeds op andere websites wordt gebruikt.

3.4.

De Beheerder gebruikt informaticatechnieken die een gepast niveau van veiligheid
bieden ten aanzien van het Register, en die met name:
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3.5.

-

de oorsprong van de toegang verzekeren door middel van aangepaste
beveiligingstechnieken;

-

de vertrouwelijkheid van de toegang waarborgen;

-

toelaten dat de Gebruiker ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd en
geauthentiseerd en dat het tijdstip van toegang ondubbelzinnig kan worden
vastgesteld;

-

een bewijs van toegang registreren of loggen in het Register;

-

de volgende gegevens registreren of loggen in het Register: de identiteit van de
Gebruiker, de datum en het tijdstip van de toegang; het faillissementsdossier waarin
toegang wordt genomen, het rolnummer van de zaak en de rechtbank waarbij de
zaak aanhangig is; de modaliteiten van de toegang met het type van handeling; en

-

systeemfouten melden en de tijdstippen registreren waarop systeemfouten de
toegang verhinderen en deze periodes systematisch beschikbaar maken voor de
belanghebbenden.

De Gebruikers aanvaarden dat deze maatregelen gepast zijn, en zullen op hun beurt
gepaste maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te verzekeren van de
systemen die zij zelf gebruiken om zich toegang te verschaffen tot het Register, inclusief
door het installeren van de nodige updates, het gebruik van virusscanners, firewalls en
andere beveiligingssoftware, en het waken over de vertrouwelijkheid en toegankelijkheid
van hun account. Als een Gebruiker vermoedt dat een onbevoegd persoon kennis heeft
genomen van zijn/haar toegangsgegevens tot zijn/haar persoonlijke account of van
gegevens die toegankelijk zijn ten gevolge hiervan, zal hij/zij de Beheerder hiervan zo
snel mogelijk verwittigen.
De Gebruikers aanvaarden het gebruiken van cookies door het Register om de
gebruikersinterface te personaliseren.

4.

Bewaartermijn van de gegevens
De geregistreerde gegevens die de Gebruiker aan het Register toevoegt zullen,
behoudens andersluidende wettelijke termijn, door de Beheerder dertig (30) jaar
bewaard worden te rekenen vanaf de datum van (het vonnis van) de sluiting van het
insolventiedossier. Na afloop van deze termijn worden de gegevens naar het
Rijksarchief overgebracht en verwijderd uit het Register.

5.

Financiële voorwaarden

5.1

In de door de Koning bepaalde gevallen en in de door Hem voorgeschreven wijze, leidt
het gebruik van het Register tot de inning van een retributie door de Beheerder.
Het bedrag van de retributies wordt op 1 januari van ieder jaar aan de hand van de
volgende formule van rechtswege aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen : het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd
met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het beginindexcijfer. Het beginindexcijfer
is dat van de maand december van het jaar gedurende hetwelk het bedrag van de
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retributie is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de maand december van het
jaar voorafgaand aan de eerste januari van het jaar gedurende hetwelk de aanpassing
plaatsvindt.
5.2

De inning van de retributies door de Beheerder gebeurt via elektronische debet nota's.
De Gebruikers aanvaarden dat deze elektronische debetnota’s mogen worden
overgemaakt via e-mail, en aanvaarden deze als origineel, zonder verdere verzending
van papieren versie.

5.3

Zonder afbreuk te doen aan enige vorm van onmiddellijke en voorafgaande betaling
van de retributies zoals vereist door de Beheerder, zijn alle debet nota's betaalbaar
binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de datum van verzending door de Beheerder.
Eventuele onbetaalde bedragen bij de vervaldatum zullen van rechtswege en zonder
voorafgaande kennisgeving vermeerderd worden - en de Gebruiker zal dit
verschuldigd zijn - met dagelijkse verwijlinteresten berekend op basis van de wettelijke
interest plus 4%, alsook met een forfaitaire vergoeding van € 50 om de administratieve
kosten voor de betalingsherinneringen te compenseren. In geval van gerechtelijke
invordering, mag de Beheerder in ieder geval de rechtsplegingsvergoeding eisen ook al
moet hij daarvoor de bovengenoemde vergoeding opgeven.

6.

Garanties

6.1

De Beheerder streeft ernaar om de goede werking van het Register naar beste vermogen
te verzekeren .

6.2

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, garandeert de Beheerder geen
ononderbroken werking van het Register of foutenvrije gebruikservaring. De Beheerder
staat niet in voor enige verificatie van de juistheid van de gegevens die derden (inclusief
Gebruikers) invoeren in het Register. Gebruikers staan in voor de juistheid en de
actualisering van de gegevens die ze in het Register invoeren, en zullen de Beheerder
onverwijld op de hoogte brengen wanneer zij het bestaan vaststellen van objectief
onjuiste gegevens in het Register.

6.3

Gebruikers verbinden zich ertoe om geen gegevens die onjuist, onwaarachtig of
misleidend zijn, of die virussen, bugs of eender welke gebreken bevatten, alsook
bestanden die het Register kunnen aantasten, te introduceren in het Register, inclusief
door zich op enige wijze toegang te verschaffen tot of op te treden in dossiers waartoe
zij niet gerechtigd zijn volgens de Wet.

6.4

De Beheerder zorgt voor bijkomende ontwikkelingen, buiten de vereisten, opgelegd door
de Wet. De ontwikkeling van dergelijke functionaliteiten kan door de Gebruiker enkel
beschouwd worden als een middel om op een efficiëntere wijze zijn dossiers te beheren,
zonder dat de Beheerder zich verbindt tot een bepaald en blijvend resultaat. De
Beheerder behoudt zich het recht voor om deze functionaliteiten af te sluiten indien het
voor hem onmogelijk is om de correcte werking ervan te blijven waarborgen.
Desbetreffend verbindt de Beheerder zich er toe om de Gebruiker tijdig en op een
adequate wijze te informeren.

6.5

Gebruikers staan in voor de juistheid en de actualisering van de gegevens die ze in het
Register invoeren.
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7.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

7.1

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en met uitzondering van bedrog,
wijst de Beheerder elke aansprakelijkheid af - en de Gebruiker vrijwaart hem
- voor enige indirecte schade, hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot, gederfde winst,
verlies van inkomsten, besparingen, verlies van kansen op winst of om verlies te
vermijden, verlies van zaken, cliënteel en gegevens alsook vorderingen van derden als
gevolg van eender welk gebrek van het Register, zelfs verborgen, en van enige fout,
zelfs een zware fout, te wijten aan de Beheerder alsook voor enige algemene kosten in
verband met het gebruik van het Register door de Gebruikers, alsook voor alle
aansprakelijkheid voor rechtstreekse schade, d.w.z. andere dan die hierboven werden
beschreven, indien deze aansprakelijkheid € 1,500 zou overschrijden. De Beheerder is
dan, in voorkomend geval, gehouden tot schadevergoeding en interesten, maar slechts
voor dit bedrag.

7.2

De Beheerder controleert de inhoud van het Register niet en is niet aansprakelijk voor
de gegevens die door de Gebruikers in het Register worden geüpload of ingevoerd.
Alleen de Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en
bestanden die in het Register worden geplaatst, op straffe van vervolging wegens
valsheid in geschrifte.

7.3

Ondanks de zorg die wordt besteed aan het Register, zal de Beheerder niet
aansprakelijk zijn voor de storingen van het Register die hun oorsprong vinden in het
onderhoud van het Register, noch voor verstoringen van elektrische lading of van de
verbinding tussen de servers waarop het Register wordt beheerd en de
computerapparatuur van de Gebruikers. De Beheerder kan ook niet aansprakelijk
worden gehouden voor een defect, een onjuiste instelling of het falen van de
configuratie van de informaticasystemen van de Gebruikers.

8.

Storingen

8.1

In geval van storingen op het Register, kunnen de toegangsrechten tot het Register in
het kader van de Wet worden uitgeoefend onder de vorm van niet-elektronische inzage,
mededelingen, neerleggingen en aangiftesbij de door de Wet aangeduide
bestemmeling..

8.2

Zodra de storing op het Register is afgelopen, zorgt de Gebruiker, in voorkomend geval
in samenwerking met de Beheerder, voor een actualisering van het Register waarbij de
uitgevoerde handelingen tijdens de periode van storing worden opgenomen met als
datum de datum van de handeling.

8.3

In geval van storingen op het Register wordt de Gebruiker die toegang had gevraagd,
geïnformeerd door de Beheerder (in voorkomend geval door een bericht op het
inlogscherm).

8.4

De elektronische gelogde registratie door de Beheerder van de algemene en specifieke
werking van het Register, met inbegrip van zijn gebreken, gelden als bewijs tussen de
Partijen, met inbegrip van wat de registratie van de gegevens en hun inhoud betreft.

9.

Intellectuele eigendom
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9.1

De Gebruikers zijn en blijven de houders van, desgevallend, alle informatie en
gegevens die ze in het Register plaatsen, en waarvoor zij eveneens verantwoordelijk
zijn.

9.2

De Beheerder is en blijft de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op alle
hardware, software en documentatie ter beschikking gesteld van de Gebruikers in
verband met het gebruik van het Register.

9.3

Deze Algemene Voorwaarden verlenen aan de Gebruikers geen enkele intellectuele
eigendomsrechten op het Register, haar bestanddelen of de gegevens en informatie die
niet door hen in het Register werden geplaatst, en hun tijdelijke terbeschikkingstelling
kan niet beschouwd worden als enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten
ten behoeve van de Gebruikers.

9.4

De Beheerder verleent slechts een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar
recht om het Register tijdelijk te gebruiken, beperkt tot wat nodig is voor de toegang
tot en het gebruik van het Register. Dergelijk recht neemt automatisch een einde na het
stopzetten van het gebruik van het Register door de Gebruikers.

9.5

De Gebruikers verbinden zich ertoe om geen gebruik te maken van het Register, haar
bestanddelen of de gegevens en informatie die niet door hen in het Register werden
geplaatst, op een manier die een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de
Beheerder zou kunnen vormen. De Gebruikers verbinden zich er toe om het Register,
haar bestanddelen en de er in opgenomen gegevens en informatie, niet te gebruiken,
noch live, noch door middel van printscreens, in het kader van tutorials, seminaries
en/of lessenreeksen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Beheerder.

10.

Gegevensbescherming

10.1

De Beheerder treedt, zoals vastgesteld in de Wet, op als verwerkingsverantwoordelijke
voor de persoonsgegevens in het Register, en zal de gegevens uitsluitend verwerken
voor de doeleinden voorzien in de Wet. Gebruikers zijn enkel gerechtigd om gegevens
in het Register te verwerken zoals vastgesteld in de Wet. De Gebruikers en de Beheerder
zullen de vertrouwelijkheid van de gegevens in het Register respecteren. Artikel 458
van het Strafwetboek is op hen van toepassing.
De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de bescherming van hun persoonlijke
account en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun account. Als een
10.2

Gebruiker vermoedt dat een onbevoegd persoon kennis heeft genomen van zijn/haar
toegangsgegevens tot zijn/haar persoonlijke account of van gegevens die toegankelijk zijn ten
gevolge hiervan, zal hij/zij de Beheerder hiervan zo snel mogelijk verwittigen.

10.3

Onverminderd

artikel

10.1,

mag

de

Beheerder

publieke

informatie

uit

insolventieprocedures en -beslissingen, namelijk de informatie waarvan de Wet de

publicatie of affichage voorziet op enigerlei wijze of die hernomen wordt in een
rechterlijke uitspraak waarvan de Wet de uitspraak in openbare zitting voorziet, ter
beschikking van derden, inclusief tegen betaling en zonder afbreuk aan de bepalingen
inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

11.

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

11.1

De Beheerder houdt zich aan zijn verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke in
de zin van Wde wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De
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persoonsgegevens worden enkel verwerkt in zoverre noodzakelijk voor de naleving van
de Wet of andere toepasselijke wetgeving, en voor de behartiging van de legitieme
belangen van de Beheerder. De Gebruikers stemmen ermee in dat de Beheerder de
verwerking van de persoonsgegevens mag toevertrouwen aan derden, op voorwaarde
dat de Beheerder daarbij instaat voor de naleving van toepasselijke regelgeving en voor
de naleving van dit Reglement.
11.2

Indien Gebruikers ervoor kiezen om gebruik te maken van elektronische betalingen,
dan worden hun persoonsgegevens bijkomend verwerkt door een derde, onder de
voorwaarden en voor de doeleinden die deze derde, als verwerkingsverantwoordelijke,
zal kenbaar maken aan de Gebruikers.

11.3

Telkens wanneer een schuld, een gegeven of een stuk in het Register wordt geladen,
wordt er aan de Gebruiker een bericht voorgesteld die ten minste de volgende informatie
bevat :

12.

-

de vermelding dat de schuld, het gegeven of het stuk zal worden bewaard in het
Register;

-

de vermelding dat volgende personen toegang hebben tot de geregistreerde
gegevens uitsluitend voor bewijs door of krachtens de Wet, elk ten opzichte van
wat haar betreft : de magistraten, de griffiers, het openbaar ministerie, de
parketsecretarissen, de curators, de rechter-commissarissen, de gefailleerden, de
schuldeisers, de derden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, de beheerder
alsook de aangestelde voor de gegevensbescherming in de uitoefening van diens
opdracht;

-

De vermelding dat de geregistreerde gegevens dertig jaar zullen worden
bewaard vanaf het vonnis van sluiting van het faillissement en overbrenging
naar het Rijksarchief na afloop van die termijn;

-

De vermelding dat de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux
francophones et germanophone de verantwoordelijke zijn voor de verwerking
van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens; en

-

de vermelding dat de betrokkene individuen, conform de wetgeving tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens, het recht hebben om inzage te krijgen van de
geregistreerde gegevens.

Wijzigingen van het Register
De Beheerder kan te allen tijde worden verplicht om het Register aan te passen in
overeenstemming met wettelijke of reglementaire evoluties.

13.

Slotbepalingen
Dit Reglement wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
In geval van betwisting of geschil met betrekking tot dit Reglement of de
rechtsbetrekkingen tussen de Partijen met betrekking tot het Register, zullen de
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Ondernemingsrechtbanken en de hoven waarvan de stad Brussel in hun rechtsgebied
ressorteert, exclusief bevoegd zijn om daarvan kennis te nemen.
De Beheerder kan dit Reglement van tijd tot tijd wijzigen ; de gewijzigde versie zal in
werking treden en de Partijen binden, met inbegrip van hun bestaande overeenkomsten,
10 dagen na de bekendmaking van de wijziging op de website van het Register, behalve
indien een kortere termijn wordt opgelegd door de Wet.

Orde van Vlaamse Balies.
Staatsbladsstraat, 8 1000 Brussel

AVOCATS.BE, L'ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique.
Avenue de la Toison d'Or, 65 1060 Bruxelles
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