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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de verschillende wettelijke bepalingen inzake het faillissement van 
natuurlijke personen in de EU sterk uiteenlopen en dat Duitse burgers die failliet gaan 
daardoor benadeeld worden. Volgens hem wordt een faillissement in Duitsland pas na 
ongeveer 7 jaar opgeheven, terwijl dit in andere lidstaten van de EU veel sneller gebeurt. Als 
een schuldenaar zich bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of in Frankrijk kan vestigen, 
kan zijn faillissement veel sneller worden opgeheven dan in Duitsland. De uitspraak van de 
Britse of Franse rechtbank dat de failliete persoon vrij van schulden is, geldt vervolgens in de 
gehele EU. Voor de meeste schuldenaren is dit echter geen optie vanwege de hoge kosten. 
Indiener is van mening dat dit een vorm van ongelijke behandeling betreft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 september 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

De Commissie heeft het verzoekschrift met grote zorgvuldigheid behandeld. De Commissie is 
zich bewust van de door indiener beschreven situatie, daar deze nauwkeurig is onderzocht in 
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een Commissiedocument ter voorbereiding van de hervorming van de EU-insolventiewet1. In 
dit document wordt melding gemaakt van gevallen van Duitse schuldenaren die naar het VK 
en Frankrijk verhuizen om sneller van hun schulden te worden bevrijd.  In het document 
wordt voorts het probleem van "forum-shopping" in faillissementsprocedures geanalyseerd. 
Omdat er van harmonisatie op EU-niveau geen sprake is, variëren de insolventiewetten van de 
lidstaten onderling sterk en leveren ze bedrijven en personen zowel voordelen als nadelen op. 
In sommige lidstaten is helemaal geen schuldbevrijding mogelijk, wat betekent dat 
schuldenaren hun leven lang aansprakelijk blijven, terwijl schuldenaren in andere lidstaten 
binnen een jaar van hun schulden kunnen worden bevrijd.

De Commissie behandelt de kwestie, voor zover deze betrekking heeft op ondernemers, in 
haar mededeling van december 2012 getiteld "Een nieuwe Europese aanpak van 
faillissementen en insolventie"2. In haar mededeling stelt de Commissie dat schuldbevrijding 
belangrijk is voor een tweede kans: een periode van drie jaar voor bevrijding en 
schuldvereffening zou voor een eerlijke ondernemer een redelijke maximumtermijn moeten 
zijn en zo veel mogelijk een automatisme moeten zijn in alle lidstaten. 

In 2013 heeft de Commissie een follow-up georganiseerd in de vorm van een openbare 
raadpleging over de nieuwe aanpak, teneinde te beoordelen in hoeverre er behoefte is aan 
minimumnormen voor bepaalde aspecten van de insolventiewetgeving in de EU. 

De Commissie is er voorts van in kennis gesteld dat, na een hervorming van de Duitse 
insolventiewetgeving in 2012, de termijn om in dit land volledig van schulden te kunnen 
worden bevrijd onder bepaalde voorwaarden tot 3 jaar kan worden teruggebracht.

Conclusie

De Commissie is derhalve verheugd over het feit dat de door indiener aan de orde gestelde 
specifieke problemen in elk geval gedeeltelijk zijn aangepakt op EU- en op nationaal niveau. 

                                               
1 Werkdocument van de diensten van de Commissie (effectbeoordeling) bij het document "Herziening van 
Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures" [SWD(2012) 417 final, blz. 21-23]
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf
2 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal 
Comité, COM(2012) 742 final, blz. 6,
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_nl.pdf


