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1. Account aanmaken.
Zie https://www.regsol.be/User/Register
INVULHULP

Om je te registreren voor het aangeven van het faillissement van jouw onderneming, let op het
volgende :

Type account; Vraag 1 : Aard Indiener.
Aandacht : Je kunt voor het antwoord op deze vraag kiezen uit 5 mogelijkheden, maar enkel een
Belgische natuurlijke persoon of een Buitenlandse natuurlijke persoon kunnen een aangifte
faillissement indienen. Je mag bij het registreren dus enkel kiezen uit een van die twee
mogelijkheden. (Die andere mogelijkheden zijn voorbehouden voor schuldeisers.)
Niet nodig zijn : kaartlezer, identiteitskaart en pincode.

Wel nodig is je rijksregisternummer. Die reeks van 11 cijfers begint met je geboortejaar,

Bij het aanmaken van een paswoord gelden volgende tips :
1.
2.
3.
4.

Gebruik minstens 8 tekens in totaal
Gebruik hoofdletters en kleine letters
Gebruik ook cijfers
Gebruik minstens 1 leesteken, zoals de volgende tekens : - ; ! ()&

Schrijf het emailadres en het wachtwoord aangemaakt bij de registratie op en bewaar dat goed, want
je zult die gegevens nog nodig hebben.
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je geboortemaand en je geboortedag, telkens in 2 cijfers. Je volledige rijksregisternummer vind je
op de papieren van je sociaal verzekeringsfonds, je belastingsbrief, papieren van je ziekenfonds, de
keerzijde van je identiteitskaart (rechtsboven)
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2. Na de registratie, Inloggen op regsol met emailadres en
wachtwoord ingegeven bij de registratie.
Tip: Als je hulp van Dyzo nodig hebt bij de aangifte faillissement of andere stappen op regsol, dan kan
je na voormelde registratie je emailadres en wachtwoord doorgeven aan je Dyzo – adviseur. Die kan
dan het nodige doen om je verder te helpen met dit officiële insolventieplatform.
Na inloggen krijg je een scherm te zien met 3 blauwe knoppen naast elkaar.
Je klikt dan op de blauwe knop ‘aangifte

faillissement’ ( de andere knoppen hebben de

naam “gerechtelijke reorganisatie” en “minnelijk akkoord buiten rechtbank”)

HDzyo vzw copyright 2018 V1

Voor aangifte faillissement, zijn er 9 stappen te doorlopen:
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Stap 1:
Vraag :Kies uit volgende lijst :

rechtspersoon

natuurlijke persoon met ondernemingsnummer

natuurlijke persoon zonder ondernemingsnummer

Organisatie zonder rechtspersoonlijkheid

Uitleg
de aangifte faillissement gaat
bijvoorbeeld over een
Vennootschap
VZW
Stichting
Ondernemer die een bedrijf heeft op eigen
naam (eenmanszaak)
Vrij beroep
Vennootschappelijk mandataris
Werkende vennoot
Zelfstandige helper
Medewerkende echtgenoot
Maatschap of Feitelijke vereniging

Vraag :
 Is de aangever een natuurlijke persoon zonder ondernemingsnummer, dan moet die een
rijksregisternummer invullen
 Is de aangever een rechtspersoon, dan moet er een ondernemingsnummer ingegeven
worden.

Tip : als je het vak “ondernemingsnummer” invult en je klikt op de blauwe knop
KBO RAADPLEGEN, dan vullen de onderliggende velden vanzelf in, na enkele seconden.
Vraag : Adres maatschappelijke zetel (of centrum voornaamste belangen) invullen
Vraag : gaat het om een vrij beroep ?
-> Zo ja, in keuzelijst aanduiden
 welk vrij beroep
 welke beroepsvereniging (want beroepsvereniging moet verwittigd worden)
Vraag : Bevoegde rechtbank
Aanklikken in een openvallende lijst

Stap 2
Vraag : Wie doet aangifte,
Aanklikken in een openvallende lijst
- zaakvoerder
- gemachtigde
- vertegenwoordiger
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Tip als je twijfelt, geef dan de gemeente waar de maatschappelijke zetel gelegen is, in op
volgende site : http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm Daarna krijg je een lijst van
bevoegde rechtbanken. Kijk naar welke rechtbank van koophandel (ondernemingsrechtbank) in
die lijst staat en kies die uit de keuzelijst.
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Het is nodig een bewijs van je hoedanigheid in je bedrijf te uploaden in het vak “Uw
mandaat”. In vele gevallen is de oprichtingsakte van je bedrijf voldoende, soms is een
publicatie van je aanstelling een apart document.

Tip: Hoe kun je iets uploaden (= dit is laden) in regsol ? Klik op de knop Bladeren
rechts van het vak waar je iets wilt laden. Je krijgt de indeling van je bestanden op je
computer te zien. Klik door tot in de map met het document dat je wil laden. Klik
éénmaal links op het gewenste document. Klik op de knop laden. Bevestig dat je wil
laden, als dat gevraagd wordt.

Tip : De oprichtingsakte en alle benoemingen zijn terug te vinden via KBO public
search.
Daar kun je zoeken op ondernemingsnummer, naam van de organisatie of adres van
de organisatie.
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl
Als je op dat platform je onderneming in beeld krijgt, klik dan helemaal onderaan die
bladzijde in de rubriek externe links op de link Publicaties Belgisch Staatsblad.
Daar vind je de oprichtingsakte en alle latere benoemingen en ontslagen van
mandatarissen van je onderneming. Download het document dat je nodig hebt en sla
het op waar je het makkelijk terugvindt, als je het moet uploaden in regsol.be.
Persoonlijke gegevens van de aangever invullen
Vak voor het uploaden van “Uw mandaat”
Laad hier het document dat bewijst dat je gemachtigd bent om namens de onderneming op te
treden, als je een faillissement van een andere onderneming dan een eenmanszaak aangeeft.
Vak voor het uploaden van kopie identiteitskaart

Vak voor het aanvragen van een kwijtschelding van je schulden

Tip Dyzo raadt aan bij de aangifte van een persoonlijk faillissement tegelijkertijd ook een
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e)

verzoekschrift in te dienen voor kwijtschelding van de schulden. In deze (2 stap is een veld
voorzien waar je zo’n verzoekschrift kunt uploaden. Maak het verzoekschrift vooraf klaar.
Download hier een model voor aanvraag kwijtschelding schulden bij faillissement, vul het in,
druk het af, onderteken het en scan het in en sla het op waar je het makkelijk kunt terugvinden.
Dan kun je het makkelijk uploaden bij stap twee van de faillissementsaangifte.
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Stap 3
Vragen : (over eerdere insolventieprocedures)
- Bent u al eerder failliet gegaan?
Ja/neen antwoorden
- Heeft u al een procedure gerechtelijke reorganisatie gehad?
Ja/neen antwoorden

Tip van Dyzo : Als je werkte met een BVBA, NV of CVOA & je boekhouder je geen recent
bijgewerkte balans (of jaarrekening) bezorgt, kan je een balans van je bedrijf downloaden uit
de balanscentrale van de nationale bank van België. Je vindt een link naar die publieke
jaarrekeningen onderaan de vermelding van je bedrijf op de kruispuntbank ondernemingen.
(Als je werkte met een andere vennootschapsvorm dan een BVBA, NV of CVOA is het
waarschijnlijk dat er geen gepubliceerde jaarrekeningen zijn. Gebruik dan de volgende tip.)
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Stap 4
Vraag : Is de boekhouding up-to-date?
a. Ja/neen antwoorden
b. Document uploaden. Gebeurt dit niet komt er foutmelding dat er geen aangifte kan
worden ingediend.
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Tip van Dyzo : Als je werkte met een eenmanszaak, een VOF, een GCV of CVBA & je
boekhouder je geen recent bijgewerkte boekhouding of resultaatrekening of
belastingaangifte bezorgt, kan je een belastingaangifte of belastingaanslag downloaden uit
de site www.myminfin.be van de belastingdienst. Die is wel beveiligd met een
identificatiesysteem. Lees meer over dit systeem : https://www.dyzo.be/vijf-voor-twaalf/blijfje-fiscaal-dossier-de-baas . Die belastingdocumenten kunnen dienen voor de aangifte van een
persoonlijk faillissement.

Tip van Dyzo : Download hier een modeldocument waarin je verklaart dat er geen recente
boekhouding is omdat je boekhouder niet meer wil meewerken omwille van achterstallige
betalingen. Laad dit ingevuld en ondertekend weer op in regsol. (Nota van Dyzo. Voor
1/5/2018 was dit voor de rechtbanken voldoende om het faillissement uit te spreken,
momenteel is deze werkwijze nog experimenteel, Dyzo is niet zeker dat dit werkt.)

Tip vanDyzo : Raadpleeg Dyzo als je aangifte faillissement vastloopt op het ontbreken van
een balans. Samen kunnen we meer dan alleen.

Stap 5
Vraag : Heeft u onroerend goed?
Indien ja : gegevens goed invullen (soort – adres – geschatte waarde)
Stap 6
Vraag naar lijsten, hier kan je 2 lijsten uploaden
a. Lijst schuldeisers (verplicht)
b. Lijst met klanten die jouw bedrijf nog moeten betalen (niet verplicht)
Stap 7
Vraag ivm personeel
Antwoord met ja/nee
Stap 8

TOELICHTING. Een borgsteller is iemand die belooft te betalen in de plaats van de
schuldenaar, mocht die niet kunnen betalen. Een persoonlijke borg omvat alle
bezittingen van de borgsteller, zonder er een of meer aan te wijzen. Een zakelijke
borgstelling (effecten, bankrekening, een onroerend goed als waarborg voor een
contract opgeven) is hier niet bedoeld.
Zo ja de gegevens van die persoonlijke borgstellers noteren (die kunnen soms bevrijding
aanvragen)
Stap 9 Controle dossier.
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Vraag : Zijn er persoonlijke borgstellers ?
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Je kan nog eens alle stappen bekijken. Bepaalde stappen krijgen een groen vinkje. Vermoedelijk
krijgen stappen waarbij er op vragen ‘neen’ is geantwoord geen groen vinkje. Maar stappen zonder
groene vinkje beletten indienen aanvraag niet.

Je kan dan klikken op aanvraag indienen.
Rolrecht betalen
is voorwaarde voor het bekomen van een faillissementsvonnis
Onderaan bij stap 9 staat vermeld dat rolrecht van € 120 moet betaald worden.
Er staat letterlijk : “Uw aangifte faillissement zal echter pas kunnen behandeld worden door de
rechtbank na betaling van €120 rolrecht. U zal de nodige gegevens voor de betaling ontvangen bij
de bevestiging van ontvangst van uw aangifte.”
Uitzondering op het betalen van rolrecht
a. Er is een manier voorzien waardoor je dat rolrecht niet moet betalen, maar dan moet je
wel een "beschikking van het bureau voor juridische bijstand" opladen waaruit blijkt dat
je toegang krijgt tot gratis rechtsbijstand. Je vindt de weg naar een bureau voor
juridische bijstand via onderliggende link. Je zult daar heel wat bewijzen van inkomsten
en vermogen moeten voorleggen. Als je in contact staat met een OCMW, vraag daar hulp
bij deze procedure. Meestal hebben ze daar ervaring mee.
b.

Tip van Dyzo: in de oude faillissementspraktijk was het voldoende een verklaring af te
leggen waarin je stelt dat je niet in staat bent het rolrecht te betalen. Het kan dat
sommige rechtbanken wel bereid zijn om een verklaring van onvermogen te aanvaarden
en een faillissementsvonnis uit te spreken zonder betaling van rolrecht. Als je dit dus wil
proberen, download dan het door Dyzo ontworpen modelformulier “verklaring van
onvermogen”, vul dat in, onderteken en scan het in. Daarna laad je het op in de plaats
van voormelde “beschikking van het bureau voor juridische bijstand”.

Hoe betalen van rolrecht ?
Overschrijving. Betalingsgegevens worden via mail toegestuurd. Op het overschrijvingsformulier
of in de webapp van je bank wordt gevraagd naar de naam van de rekeninghouder van de
begunstigde. Vermeld daar de voor jouw dossier bevoegde rechtbank van koophandel.

Tip van Dyzo : Storting in cash. Als je rekening geblokkeerd is, maar je hebt nog bankbiljetten,

Algemene tips voor gebruik van regsol
Je kan bij elke stap het dossier opslaan. Je kan ook opslaan en sluiten. Wanneer je terug
aanmeldt bij regsol, vind je een overzicht van de aanvragen waarmee je bezig bent.
Soms werkt de knop ‘volgende stap’ onderaan de pagina niet. Dat kan je omzeilen door op de
koppen van de tabbladen met de stappen 1 tot 9 te klikken.
Als je via regsol een faillissement ingediend hebt, vind je na inloggen ook een knop ‘tijdlijn’. Daar
kan je extra documenten uploaden. Bijvoorbeeld kan je daar het volgende uploaden :
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dan kan je via de bank van de post een storting doen die vervolgens overgeschreven wordt naar
de bankrekening van de rechtbank in kwestie.
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a. het bewijs van betaling rolrecht
b. of je verklaring van onvermogen als je geen rolrecht kunt betalen.

Tip: Hoe kun je iets uploaden (= dit is laden) in regsol ? Klik op de knop Bladeren
rechts van het vak waar je iets wilt laden. Je krijgt de indeling van je bestanden op je
computer te zien. Klik door tot in de map met het document dat je wil laden. Klik
éénmaal links op het gewenste document. Klik op de knop laden. Bevestig dat je wil
laden, als dat gevraagd wordt.
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(printscreen van de tijdlijn)
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