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Belgia
Această secțiune vă oferă informații cu privire la registrele care cuprind cazurile de insolvență din Belgia.
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea
contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
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Care este situația registrelor de insolvență din Belgia?
În Belgia nu există un registru național central de insolvență. Cu toate acestea, există diverse autorități care colectează informații despre întreprinderi și
persoane fizice.
În ceea ce privește întreprinderile și persoanele fizice care desfășoară activități comerciale, baza de date belgiană a întreprinderilor (Banque-Carrefour des
Entreprises – BCE) este un registru care conține toate datele de identificare a întreprinderilor și persoanelor fizice care desfășoară activități comerciale,
precum și situația juridică a acestora (în special, în ceea ce privește falimentul). În prezent, informațiile privind situația juridică a întreprinderilor nu sunt puse
la dispoziția publicului. Cu toate acestea, hotărârile privind falimentul și reorganizarea judiciară se publică în Monitorul Oficial al Belgiei, care este disponibil
online.
În ceea ce privește persoanele fizice, în Belgia există o bază de date care centralizează anumite informații privind persoanele îndatorate excesiv care au
ales să inițieze o procedură de restituire colectivă a datoriilor. Această bază de date este administrată de Banca Națională a Belgiei, însă nu este publică.
Consultarea registrelor de insolvență din Belgia se face în schimbul unei taxe?
Nu, pentru accesul la baza de date a Monitorului Oficial al Belgiei nu se percep taxe.
Cum puteți căuta într-un registru de insolvență din Belgia?
Puteți căuta hotărârile privind falimentul sau reorganizarea judiciară în Monitorul Oficial al Belgiei.
Perioada acoperită de registrele de insolvență din Belgia
În Monitorul Oficial al Belgiei, trimiterile la întreprinderi sunt disponibile începând de la 1 ianuarie 1983, cu linkuri către publicațiile apărute începând de la 1
iunie 1997.
În Monitorul Oficial al Belgiei sunt disponibile, de asemenea, documentele publicate de asociații începând de la 1 iulie 2003.
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