
 

Raadplegen Duitse 

ondernemingsgegevens door 

buitenlandse bestuursorganen 

 

T: +31 (0)88 16 87 380 

E: euriec.rik.limburg@politie.nl 

W: www.euriec.eu 

Vragen of meer informatie?  

Neem dan contact op  

met het EURIEC 

Algemeen 

Het Ondernemingsregister 

(Unternehmensregister) is een 

databank waarin relevante 

informatie over Duitse bedrijven is 

samengebracht. 

De openbare website die door de 

Bundesanzeiger-Verlag wordt 

beheerd, biedt informatie over 

aankondigingen uit verschillende 

Duitse registers, zoals het 

handelsregister (Handelsregister), 

het register van coöperaties 

(Genossenschaftsregister), het 

register van 

personenvennootschappen 

(Partnerschaftsregister), het register 

van verenigingen (Vereinsregister) 

en, daarnaast, aankondigingen van 

de insolventierechtbanken en 

gedeponeerde jaarrekeningen van 

bedrijven. De website bewaart niet 

alleen aankondigingen uit de 

registers, maar ook documenten die 

door bedrijven zelf zijn ingediend. 

Het ondernemingsregister kan dus 

een breed scala aan informatie over 

een bedrijf verschaffen, ongeacht 

de rechtsvorm. De informatie over 

civielrechtelijke partnerschappen 

(Gesellschaften bürgerlichen Rechts;  

GbR) is beperkt, aangezien deze niet 

verplicht in een centraal register zijn 

opgenomen. 

De website van het 

ondernemingsregister is zowel in 

het Duits, Engels als Frans 

beschikbaar. Ook de 

gebruiksvoorwaarden zijn in deze 

drie talen beschikbaar. 

 

Toegang 

In principe is er geen registratie 

vereist om het 

ondernemingsregister te 

doorzoeken en te raadplegen. 

Registratie is alleen nodig voor de 

controle van gedeponeerde 

jaarrekeningen van kleine 

ondernemingen. Voor een 

dergelijke registratie moet de naam, 

het adres en het e-mailadres van de 

aanvrager worden ingegeven. 

 

Zoekcriteria 

Bij de beperkte zoekfunctie kan 

alleen informatie worden gevonden 

aan de hand van de naam van het 

bedrijf. Het is echter niet mogelijk 

om te zoeken op de naam van 

natuurlijke personen.  

 

 

Met behulp van het geavanceerd 

zoeken is het echter ook mogelijk 

om te zoeken op basis van andere 

criteria, zoals de locatie van de 

statutaire zetel van het bedrijf of de 

bevoegde rechtbank die het 

kadaster organiseert.  

 

Te raadplegen gegevens  

- Naam, rechtsvorm en zetel van 

de onderneming 

- Jaarrekening ingediend door de 

onderneming 

- Informatie over de 

vertegenwoordigings-

bevoegdheid 

- Informatie over de 

aandeelhouders 

 

Kosten 

Registratie, onderzoek naar 

individuele bedrijven en toegang tot 

publicaties en bedrijfsgegevens zijn 

gratis. Voor het opvragen van 

gegevens of gedeponeerde 

balansen worden kosten in rekening 

gebracht van meestal € 1,50 - 4,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://euriec.eu/
https://www.unternehmensregister.de/

