Informatie over het gemeenschappelijk registerportaal van de deelstaten in Duitsland
Met het gemeenschappelijk registerportaal van de deelstaten biedt de Duitse justitie sinds 1
januari 2007 de mogelijkheid om de handelsregisters van alle deelstaten op elk moment te
bekijken vanaf elke PC-werkplek op www.handelsregister.de.
De handelsregisters die bij de plaatselijke rechtbanken worden bijgehouden, hebben tot taak
de essentiële rechtsbetrekkingen van vennootschappen bekend te maken. Het dient dus om
de veiligheid van de handelstransacties met handelaars te waarborgen.
Het handelsregister is onderverdeeld in
I) Sectie A (HRA) voor
- de eenmanszaak (e.K.)
- de vennootschap onder firma (oHG)
- de commanditaire vennootschap (KG) en
- het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV),
II)

Sectie B (HRB) voor
- de naamloze vennootschap (AG),
- de commanditaire vennootschap op aandelen (KGaA),
- de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH),
- de Europese Vennootschap (SE),
- de Onderlinge Verzekeringsvereniging (VVaG) en
- de Vereniging van onderlinge pensioenfondsen (PVaG).

Naast het handelsregister worden ook gegevens uit de registers van coöperaties en
personenvennootschappen en de registers van verenigingen aangeboden.
Zelfs zonder het registratienummer te kennen, kunt u gericht zoeken naar geregistreerde
bedrijven en eenmanszaken. De inhoud van het register is in verschillende vormen
beschikbaar als pdf-document en kan worden opgeslagen en afgedrukt.
In het bijzonder worden aangeboden
- de actuele afdruk met een overzicht van alle momenteel geldige vermeldingen,

-

de chronologische afdruk met alle gegevens van de overschakeling op het beheer van
de elektronische registers,
de historische afdruk met alle gegevens die geldig zijn tot de omschakeling naar het
elektronisch bijhouden van registers, alsmede
de gestructureerde registerinhoud als een Xml-bestand met gegevens van de actuele
afdruk en de chronologische afdruk voor automatische verdere verwerking.

De afdrukken geven informatie over de firma, de rechtsvorm, de filialen, het doel van de
vennootschap, de zetel, de gevolmachtigden en, indien van toepassing, het maatschappelijk
kapitaal van een vennootschap. De actualiteit van de zichtbare gegevens is te allen tijde
gegarandeerd.
Bovendien kunt u via het registerportaal documenten opvragen die elektronisch naar de
registerrechtbank zijn gestuurd en die tot het zogenaamde speciale volume behoren, zoals
aanvragen bij het register, lijsten van aandeelhouders en statuten van vennootschappen.
Bovendien kunt u kennis nemen van de laatste aankondigingen in het handelsregister.
Het gebruik van het registervoorportaal is gratis, een registratie is niet nodig.

