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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1672/2008, ingediend door B.K. (Duitse nationaliteit), over 
verschillen in Europa in de wetgeving inzake faillissementen van personen 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener deelt mee dat de termijn waarna het faillissement van een natuurlijke persoon wordt 
opgeheven in Duitsland minstens 6 jaar is. In andere landen gelden andere termijnen. Volgens 
indiener kan de huidige situatie in Europa door faillieten worden benut om hun plaats van 
vestiging te wijzigen om zodoende onder een gunstiger faillissementsregeling te komen. Deze
handelwijze wordt door het Duitse Hooggerechtshof niet als illegaal beschouwd. Indiener ziet 
in de huidige situatie in Europa op het gebied van het faillissementsrecht een aanzienlijke 
benadeling van Duitse burgers. Hij is van mening dat burgers in de Europese Unie niet 
ongelijk behandeld mogen worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

"In verband met de eerste kwestie die de indiener aanstipt, namelijk de termijn om een 
onderneming te sluiten in Duitsland en in andere landen, heeft de Commissie de situatie en de 
en het verloop van bedrijfssluitingen onderzocht met gebruikmaking van gegevens van de 
Wereldbank (www.doingbusiness.org) om te berekenen hoe lang het duurt om een 
onderneming te sluiten na een faillissement. Volgens deze bron varieert de termijn om een 
onderneming te sluiten van 0,4 jaar in Ierland tot 6,5 jaar in de Tsjechische Republiek. Voor 
Duitsland is de termijn 1,2 jaar, terwijl het gemiddelde voor de EU 2,09 jaar is en het 
gemiddelde voor de EU 1,7 jaar.
Dit is in principe niet in tegenspraak met de verklaringen van de indiener, aangezien de 
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Wereldbank een besloten vennootschap (BV) en niet een zelfstandige handelaar (natuurlijke 
persoon) als ijkpunt gebruikt om de termijnen in de diverse landen te vergelijken. Uit deze 
vergelijking blijkt wel dat Duitsland een relatief goede positie inneemt.

Volledige informatie over de situatie per land en over de methodologie is beschikbaar op de 
hoger genoemde link.

Wat betreft de tweede kwestie, namelijk het verkorten en vereenvoudigen van 
faillissementsprocedures, heeft de Commissie zich herhaaldelijk bezig gehouden met 
problemen inzake faillissementen en het geven van een tweede kans aan eerlijke gefailleerde 
ondernemers ofschoon zij slechts beperkte bevoegdheden heeft op dit gebied1.

Sedert 2001 heeft de Commissie onderzoeksdagen en conferenties georganiseerd met 
beleidsmakers uit de lidstaten, studies uitgevoerd over de juridische en sociale gevolgen van 
bedrijfssluitingen, verslagen opgesteld en zelfs een online platform over "tweede kans"2

gecreëerd met een zelfbeoordelingsinstrument voor ondernemers om de financiële gezondheid 
van hun onderneming te beoordelen, adressen van nationale contactpunten waar 
ondernemingen in de gevarenzone advies kunnen krijgen, samenvattingen van 
insolventierecht (met een accent op de mogelijkheden voor een nieuwe start), bestaande beste 
praktijken op nationaal, regionaal of zelfs lokaal niveau, enz.

Als kroon op al dit werk hechtte de Commissie in 2007 haar goedkeuring aan de mededeling 
"Het stigma van een bedrijfsfaillissement overwinnen ", waarin de belangrijkste
probleemgebieden werden opgenoemd, oplossingen werden voorgesteld en een aantal 
voorbeelden van efficiënt nationaal beleid in Europa werden gegeven. Een aantal van de 
kwesties die in deze mededelingen aan de orde waren werden overgenomen in de 
Mededeling "Een Europese Wet voor Kleine Ondernemingen"( Small Business Act - SBA), 
die in juni 2008 werd goedgekeurd. Principe II van de SBA is "Ervoor zorgen dat eerlijke 
ondernemers die failliet gegaan zijn snel een tweede kans krijgen" en aan de lidstaten wordt 
gevraagd de volgende acties te ondernemen: 

 er in de samenleving begrip voor kweken dat ondernemers een nieuwe start moet 
worden gegund;

 ernaar streven dat alle juridische procedures voor het liquideren van een bedrijf in 
geval van een niet-frauduleus faillissement binnen een jaar afgehandeld zijn;

 ervoor te zorgen dat herstarters op dezelfde wijze worden behandeld als starters, ook 
wat steunregelingen betreft.

Op de Raad Concurrentievermogen van 1 en 2 december 2008 werd de SBA ondersteund. In 
punt 9 staat: "de SBA op het hoogste politieke niveau te bevorderen, ervoor te zorgen dat het 
op alle relevante niveaus doeltreffend wordt toegepast en verslag uit te brengen over de 
vooruitgang die is geboekt in het kader van de nieuwe cyclus 2008-2010 van de 
heropgestarte strategie van Lissabon voor groei en werkgelegenheid, bij het vaststellen en 
uitvoeren van nationale hervormingsprogramma's, wat de lidstaten betreft, en het vaststellen 
en uitvoeren van het communautaire Lissabonprogramma wat de Commissie, de Raad en het 

                                               
1   http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/policy_past_action_en.html 
2   http://ec.europa.eu/sme2chance 
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Parlement betreft". In het actieplan van de Raad voor een "Small Business Act" dat bij 
ditzelfde document is gevoegd worden de lidstaten verzocht te "bevorderen dat ondernemers 
een tweede kans krijgen, bijvoorbeeld door te zorgen dat alle juridische procedures voor het 
sluiten van een niet-frauduleus bedrijf zo veel mogelijk binnen één jaar kunnen worden 
afgewikkeld".

Conclusie

De verschillen tussen de lidstaten op het gebied van wetgeving en procedures zijn een gevolg 
van het feit dat faillissementswetgeving en de reorganisatie en sluiting van ondernemingen 
nationale bevoegdheden blijven. Toch zal de Commissie vanaf 2009 de vorderingen van de 
lidstaten in de tenuitvoerlegging van de SBA evalueren en daarvan verslag uitbrengen. De 
Commissie zal met name nagaan of de lidstaten de volgende punten naleven: 

 dat alle juridische procedures voor het liquideren van een bedrijf in geval van een 
niet-frauduleus faillissement binnen een jaar afgehandeld kunnen worden;

 dat herstarters op dezelfde wijze worden behandeld als starters, ook wat 
steunregelingen betreft

Verwacht wordt dat deze inspanningen zullen leiden tot een verdere vereenvoudiging van 
faillissementsprocedures en een rechtvaardiger behandeling van eerlijke gefailleerde 
ondernemers."


