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Le programme de digitalisation mis en
route par le SPF justice

La lutte contre la fraude dans les greffes
des personnes morales

Questions-réponses



Les directives dans les greffes
des personnes morales

La dernière directive ministérielle "Greffe des personnes
morales" se fonde sur le code des sociétés : directive dépassée

Les tribunaux de l’entreprise ont établi des directives internes
afin de lutter contre la fraude aux personnes morales

Trois tribunaux pilotes en la matière :
Hainaut 
Bruxelles (FR) : en 2019
Gand : en 2022 



L’identité des déposants
L’identité des administrateurs renseignés dans les
actes déposés au Greffe
L’authenticité (et non le contenu) des actes
déposés au Greffe
Le Registre des personnes faisant l’objet d’une
interdiction professionnelle ?

1.
2.

3.

4.

Qu'est-ce qu'on contrôle ?



En 2020, la conférence des tribunaux de
l’entreprise adresse au Ministre de la justice une
note relative à la digitalisation des tribunaux de
l’entreprise. 

Qu'est-ce qui est
souhaitable ? 

de généraliser "e-Greffe" à tous les déposants (et pas seulement
les notaires) ; 
d’interconnecter les greffes des personnes morales SPF JUSTICE
et la B.C.E. (SPF économie) 
d’installer des terminaux de paiement. 

   Il est proposé : 

 



Hosting van de JustAct toepassing op het moderne
Openshift platform van Smals
Ontwikkeling van de JustAct toepassing met een
nieuw ontwikkelingsframework (gebaseerd op
Angular, SpringBoot en Java)
Elektronisch ondertekenen met het nieuwe
ondertekenplatform van de FOD BOSA
Elektronisch betalen met de nieuwe
betaalcomponent van de FOD BOSA 
Voorafgaande controle van de oprichting en de
activatie van de onderneming in de KBO in
simulatiemode waardoor eventuele fouten tijdens de
orchestratie kunnen vermeden worden
Oprichting in de KBO met behulp van idempotente
services waardoor eventuele fouten tijdens de
orchestratie kunnen vermeden worden
Vernieuwde administratietoepassing voor de
diensten die de operationele opvolging verzekeren
(Belgische Staatsblad en het JustAct team)
Integratie in Just-on-Web
Oude eGriffie client wordt uitgefaseerd

Het antwoord van het FOD JUSTITIE



Aanmaken van bijkantoren in België voor
buitenlandse ondernemingen 
Opzoeken van informatie van buitenlandse
ondernemingen in de KBO met hun EUID
(nummer waarmee de onderneming wordt
geïdentificeerd in de europese BRIS
databank) 
Aanmaken van de onderhandse akten en
statuten voor VZW’s op basis van
templates waarbij de gebruiker actief wordt
ondersteund door de toepassing. Dit zal
leiden tot meer efficiëntie (akte- en
statuutgegevens worden slechts éénmalig
ingevoerd) en een betere overeenkomst
van de gegevens uit de akte en de statuten 

Het antwoord van het FOD JUSTITIE



Opzetten nieuwe authentieke bron voor de onderhandse
akten (ANNA) en de ontsluiting ervan naar derden via Ws
bij de Federatie van de Notarissen (Fednot). De
onderhandse akten betreffen zowel de oprichtingsakten
(CommV, VOF, VZW, …) als de wijzigingsakten.
Vervangen van het oude Depot orchestratieplatform bij de
FOD BOSA door een modern orchestratieplatform
ontwikkeld in Java en de vereenvoudiging ervan
Uitbreiden JustAct toepassing van de FOD Just voor het
wijzigen van de rechtspersonendossiers. Het betreft in
deze fase de basiswijzigingen, met name de ontslagen en
benoemingen van mandatarissen en het wijzigen adres van
de maatschappelijke zetel. Dit omvat het grootste aantal
van de wijzigingen. De andere wijzigingen zullen worden
toegevoegd in de latere fasen.
Het opzetten van een nieuwe interface vanuit het
orchestratieplatform met het Belgisch Staatsblad
Het ontwikkelen van een client toepassing voor het
griffiepersoneel waarmee dossiers kunnen geraadpleegd
die zich in de nieuwe authentieke bronnen bij Fednot
bevinden
Het ontwikkelen van een interface met het Sigedis
platform waarbij vanuit de JustAct toepassing de aanmaak
van een Bis-N kan worden geïnitieerd in het kader van de
oprichting van een onderneming 

Het antwoord van het FOD JUSTITIE



Questions - 
Vragen




