Informatie over een gemeenschappelijk registerportaal van de deelstaten in
Duitsland

Met het gemeenschappelijke registerportaal van de deelstaten biedt de Duitse justitie
sinds 01.01.2007 onder www.handelsregister.de de mogelijkheid op iedere
werkplek met PC te allen tijde inzage in het Handelsregister van alle Duitse
deelstaten te nemen.
Het is de taak van de bij de Amtsgerichten bijgehouden handelsregisters om de
essentiële rechtsverhoudingen van ondernemingen duidelijk te maken. Ze dienen
derhalve voor de veiligheid van het zakelijk verkeer met de zakenlieden.

Het handelsregister is verdeeld in
I) Afdeling A (HRA) voor
-

de Einzelkaufmann (e.K., eenmanszaak)

-

de offene Handelsgesellschaft (oHG, vennootschap onder firma)

-

de Kommanditgesellschaft (KG, commanditaire vennootschap)

-

het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)

II) Afdeling B (HRB) voor
-

de Aktiengesellschaft (AG, naamloze vennootschap),

-

de Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA, commanditaire vennootschap op
aandelen),

-

de Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH, besloten vennootschap),

-

de Europese vennootschap (SE),

-

de

Versicherungsverein

auf

Gegenseitigkeit

(VVaG,

onderlinge

auf

Gegenseitigkeit

(PVaG,

onderlinge

waarborgmaatschappij) en
-

de

Pensionsfondverein

pensioenfondsvereniging).
Naast

het

handelsregister

worden

ook

gegevens

uit

het

coöperatie-

en

partnershipregisters en ten dele ook uit verenigingsregisters aangeboden.
Ook zonder het registernummer te kennen, kunt u doelgericht naar geregistreerde
ondernemers en eenmanszaken zoeken. De registerinhoud wordt in verschillende
vormgevingen als pdf-document ter beschikking gesteld en kan opgeslagen en
geprint worden.

In het bijzonder wordt aangeboden:
-

de actuele print-out met een overzicht van alle actueel geldige inschrijvingen,
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-

de chronologische print-out met alle gegevens vanaf de omstelling op de
elektronische registervoering,

-

de historische print-out met alle gegevens die tot en met de omstelling op
elektronische registervoering geldig waren.

De print-outs verschaffen o.a. informatie over de naam, de rechtsvorm, bijkantoren,
doel van het bedrijf, vestigingsplaats, vertegenwoordigingsbevoegde personen en
evt. aandelenkapitaal van een onderneming. De gegevens die ingezien kunnen
worden zijn altijd gegarandeerd actueel.

Daarnaast maakt het registerportaal het mogelijk om documenten op te roepen die
op elektronische wijze aan het registergerecht gestuurd worden en bij de zogeheten
extraband behoren, bijvoorbeeld aanmeldingen bij het register, lijsten van
aandeelhouders en statuten van kapitaalvennootschappen. Bovendien kunt u
informatie inwinnen over actuele publicaties van het handelsregister.

De registratie bij het registerportaal is kosteloos. Voor onderzoek naar afzonderlijke
firma’s, inzage in de gegevens over de verantwoordelijken van ondernemingen en
het gebruik van publicaties van het handelsregister worden eveneens geen kosten
berekend.
Het tarief voor opgevraagde gegevens uit de registers bedraagt volgens nr. 400 van
de tariefopstelling van de Justizverwaltungskostenordnung (Duitse verordening over
de kosten van het justitieel apparaat) 4,50 EUR per registerblad. Voor opgevraagde
documenten bedraagt het tarief volgens nr. 401 van de tariefopstelling van de
Justizverwaltungskostenordnung 1,50 EUR voor ieder opgevraagd bestand.
Er worden geen onkosten in rekening gesteld.

Eind van de maand verstuurt de service-afdeling per e-mail een kostenoverzicht.
Naast de aanvraaggegevens blijkt uit dit kostenoverzicht ook het te betalen bedrag.
Bovendien wordt op het kostenoverzicht een eigen dossiernummer van de gebruiker
vermeld dat bij aanvraag van een registerblad aangegeven kan worden. Voor het te
betalen bedrag wordt vervolgens per post een factuur toegestuurd. Als alternatief is
het mogelijk aan het automatische SEPA-basis-afschrijvingsprocedure deel te
nemen.
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De aanmelding vindt online plaats. Gelieve daartoe het webformulier bij
Registrierung (registratie) in te vullen. Hier geeft u ook reeds de gewenste
identificatie aan, die uit de gebruikersnaam en het password bestaat. Uit de
ingevoerde gegevens wordt een aanmeldingsformulier gegenereerd dat voorzien van
een handtekening naar de “Servicestelle des gemeinsamen Registerportals der
Länder beim Amtsgericht Hagen“ (service-afdeling van het gemeenschappelijke
registerportaal van de deelstaten bij het Amtsgericht Hagen) gestuurd dient te
worden.

Na controle van de aanmelding ontvangt u van de service-afdeling per post een
mededeling dat uw identificatie vrijgegeven is. U kunt dan in alle registergegevens
van alle 16 Duitse deelstaten onderzoek doen.
Mochten uw gegevens wijzigen, dan kunnen deze wijzigingen later eveneens online
bij Nutzerdaten (gebruikersgegevens) doorgevoerd worden.

