
 

 

Antwerpse curatoren vergroten transparantie in  
faillissementsdossiers via online portaal 
 

Aan de redactie 

Antwerpen, 6 maart 2013 – Vorige week werd het ‘curatorenportaal’ gelanceerd. Dit 
portaal biedt elke curator de mogelijkheid om alle nuttige informatie met betrekking tot 
faillissementen, opschortingen en veilingen online ter beschikking te stellen. Via de 
website www.faillissementsdossier.be kan elke schuldeiser of belanghebbende vervolgens 
deze informatie raadplegen. Het portaal is het resultaat van een samenwerking tussen de 
Antwerpse curatorenvereniging Pro Mandato en het Nederlandse internet bedrijf Binq 
Media.  
 
Het curatorenportaal is innovatief. Het portaal maakt het voor curatoren mogelijk om 
documenten, die vroeger enkel op de griffie van de rechtbank van koophandel ter inzage 
lagen,  online te publiceren, toe te voegen of te verwijderen. Schuldeisers en 
belanghebbenden moeten zodoende geen extra verplaatsing meer maken naar de rechtbank 
maar kunnen online via de website www.faillissementsdossier.be deze documenten snel en 
makkelijk raadplegen. 
Advocaat Benjamin Quanjard, bedenker van dit project: “ We willen met het portaal vooral 
transparantie brengen in de ingewikkelde dossiers die faillissementsdossiers vaak zijn. De 
mogelijkheid om documenten online te raadplegen is uiteraard interessant voor schuldeisers 
maar ook overnemers of kandidaat-overnemers kunnen er hun voordeel uithalen. Het is als 
het ware een extra service voor alle belanghebbenden van een faillissement. Maar het kan 
ook in de omgekeerde richting voordelen opleveren. Schuldeisers kunnen fouten of 
onvolledigheden, in bijvoorbeeld een inventaris, aan ons signaleren.”  
 
Expertise van Binq Media 
 
Voor de technische uitwerking van het portaal ging Pro Mandato te rade bij Binq Media, de 
oprichters van de website www.faillissementsdossier.be.  
Advocaat Benjamin Quanjard: “Ik kende Faillissementsdossier.be al voordien en vond dit een 
erg goede en informatieve site. Vandaar ook dat ik contact met hen heb opgenomen. Zij 
hebben de expertise  in het beheer en ontwerpen van online applicaties. Samen met hen 
hebben we het concept ontwikkeld.”  
 
Toekomst 
 
Momenteel maken enkel de Antwerpse curatoren gebruik van het portaal. Maar in de nabije 
toekomst behoort een algemene toepassing zeker tot de mogelijkheden. 
Advocaat Eddy Van Camp, voorzitter Pro Mandato: “De eerste commentaren zijn alleszins 
positief. Ook de rechtbank van koophandel in Antwerpen gelooft sterk in het portaal. 
Volmaakt is het echter nog niet. We gaan het portaal dit jaar nog evalueren en aanpassingen 
doorvoeren waar nodig. De eerste stap in de goede richting is alvast gezet.” 



 

Over FaillissementDossier.be 

FaillissementsDossier.be verstrekt informatie over faillissementen, opschortingen en veilingen op een 

toegankelijke manier. De dossiers en de openbare faillissementsverslagen zijn kosteloos in te zien en 

in het geheel te downloaden. 

Per onderneming is een dossier samengesteld met veel informatie en nieuws. Hierin worden onder 

meer vermeld de complete gegevens van de curator of bewindvoerder, handelsnamen, 

vestigingsadressen en informatie over de branche en activiteiten van het bedrijf, aangevuld met 

nieuws en veilinginformatie. 

Faillissementsdossier.be beschikt over de complete database met faillissementen en opschortingen in 

België.  

Statistische informatie op basis van elke gewenste doorsnede van gegevens is op aanvraag 

beschikbaar in cijfers en grafieken, 

 

Over Binq Media BV 

Binq Media is een jong en dynamisch Nederlands bedrijf, gevestigd in Hilversum, dat in eigen beheer 

internetconcepten ontwikkelt. Zij beheren o.a. Faillissementsdossier.nl en Faillissementsdossier.be, 

websites met informatie over faillissementen, opschortingen en veilingen. De sites hebben meer dan 

400.000 unieke bezoekers per maand.   

 
Voor meer informatie – Niet voor publicatie 

Voor meer informatie kan u terecht bij: 
 
Mr. Eddy Van Camp, Molenstraat 52-54, 2018 Antwerpen, tel: 03-241 05 41 of  
Mr. Benjamin Quanjard, Adm. De Boisotstraat 20, 2000 Antwerpen, tel: 03-216 35 36. 
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