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Beste CVG-lid,
Hierbij vindt u onze laatste CVG-Nieuwsflash voor 2014 met een waardevolle bijdrage
van kandidaat-gerechtsdeurwaarder Karolien Dockers over ‘ Europese
insolventieregisters ‘,een thema dat nauw aansluit bij onze voorgaande Nieuwsflash.
Binnenkort verschijnt ook onze CVG-Nieuwsbrief met een uitgebreid verslag van de
Algemene Vergadering van 15 december 2014 en meerdere items die de actualiteit van
onze werkzaamheden mee sturen en beïnvloeden.
De talrijke opkomst bij onze laatste Algemene Vergadering bewijst de noodzaak van de
werking van de CVG als vertegenwoordiger van het echte ‘middenveld’ van ons korps,
zeker binnen de nieuwe structuur van ‘getrapte democratie’ die door het nieuwe statuut
werd ingevoerd.
Mag ik namens de Raad van Bestuur van de CVG u allen een heilzaam en
voorspoedig nieuw jaar 2015 toewensen voor u zelf en uw dierbaren.
In 2015 mag u op de CVG blijven rekenen !
Johan Van Lierde
Voorzitter CVG
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Europese Insolventieregisters
E-Justice-portaal
E-Justice, een specifiek gebied van e-Government, heeft tot doel ervoor te zorgen dat
burgers, bedrijven, rechtspersonen, juridische professionals en rechtbanken toegang
krijgen tot juridische informatie in andere lidstaten en in staat zijn om op elektronische
wijze juridische gegevens grensoverschrijdend uit te wisselen.
In juni 2007 is in de vorm van Raadsconclusies een aantal prioriteiten benoemd voor de
ontwikkeling van e_justice in de EU :
 het ontwikkelen van een Europese interface ( e-Justice-portaal);
 het koppelen van nationale registers op het terrein van strafrecht, insolventie,
handel en kadaster.
Ondernemers treffen op het gelanceerde e-justitieportaal onder meer links aan naar
insolventieregisters, ondernemingsregisters en kadasters. Ook is informatie
voorhanden over het toepasselijke recht en over grensoverschrijdende procedures. De
komende vijf jaar worden nieuwe instrumenten en functiess aan de portaalsite
toegevoegd.
De inhoud van de website is beschikbaar in 22 officiële EU-talen.
U vindt het e-justitieportaal op : https://e-justice.europa.eu

Insolventieregisters
Insolventie houdt in dat iemand zijn schulden niet tijdig kan betalen.
De term wordt meestal in commercieel verband gebruikt, om aan te duiden dat een
vennootschap ‘met onbeperkte aansprakelijkheid’ haar schulden niet kan aflossen.
Het raadplegen van het kadaster in België of een insolventieregister in Duitsland of
Frankrijk kost vaak veel tijd. Het gelanceerde e-justitie-portaal brengt daar verandering
in. Volgens de EU vergemakkelijkt dit elektronische loket het leven van burgers,
bedrijven en beoefenaars van juridische beroepen in Europa.
De insolventieregisters zijn een zeer belangrijke bron van juridische informatie,
waarvan burgers, justitiële beroepen, overheidsorganen, vennootschappen en andere
belanghebbenden dagelijks gebruik maken.
Banken, schuldeisers, zakenpartners en consumenten vinden er officiële en
betrouwbare gegevens in verband met insolventie.
Dit komt de transparantie en de rechtszekerheid op de markten van de Europese Unie
ten goede.

Karolien Dockers,
kandidaat-gerechtsdeurwaarder
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