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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 711/2007, ingediend door Jan Klusko (Poolse nationaliteit), 
namens de onderneming “Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy”, over het niet in 
acht nemen door een Frans gerecht van de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1346/2000 van de Raad betreffende insolventieprocedures

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar een uitspraak van de rechtbank te Lure (Frankrijk) in een 
insolventiezaak. Schuldenaar was de Poolse onderneming “Energotech”. Indiener, schuldeiser 
in voornoemde zaak, betwist de bevoegdheid van de Franse rechtbank in deze zaak. Hij doet 
dit onder verwijzing naar een arrest van het Europees Hof van Justitie in zaak C-341/04 
(verzoek om een prejudiciële beslissing van het hooggerechtshof van Ierland), waarin het Hof 
bevestigt dat van het in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1346/2000 neergelegde 
vermoeden dat “(d)e rechters van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen 
van de schuldenaar gelegen is, (…) bevoegd [zijn] de insolventieprocedure te openen” – met 
dien verstande dat “(b)ij vennootschappen en rechtspersonen (...), zolang het tegendeel niet is 
bewezen, het centrum van de voornaamste belangen [wordt geacht] de plaats van de statutaire 
zetel te zijn” – slechts kan worden afgeweken “indien aan de hand van objectieve, voor 
derden verifieerbare factoren kan worden aangetoond dat de werkelijke situatie verschilt van 
die welke de aanknoping bij de statutaire zetel wordt geacht te weerspiegelen”. Indiener 
verzoekt het Europees Parlement deze zaak te behandelen en ervoor te zorgen dat de 
bepalingen in bovengenoemde richtlijn in acht worden genomen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.
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De Poolse indiener verwijst naar de uitspraak van de rechtbank te Lure (FR) betreffende het 
openen van een insolventieprocedure tegen de Poolse onderneming "Energotech". Indiener, 
die ook schuldeiser is van Energotech, is echter van mening dat deze uitspraak in strijd is met 
artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1346/2000 en niet in overeenstemming is met de 
prejudiciële beslissing van 2 mei 2006 in het kader van de vergelijkbare zaak C-341/04.

Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures vormt een dwingend 
kader voor de interactie van insolventieprocedures tussen de lidstaten. De doelstelling ervan is 
"forum shopping" in de Europese justitiële ruimte te voorkomen, in het belang van het goed 
functioneren van de interne markt. De verordening reikt daarom gemeenschappelijke regels 
aan, die onder meer van toepassing zijn op de jurisdictie inzake het openen van 
insolventieprocedures en op de erkenning van dergelijke beslissingen en het toepasselijk 
recht.

Krachtens artikel 3, lid 1, van de verordening, zijn de rechters van de lidstaat waar het 
centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is, bevoegd de 
insolventieprocedure te openen. Er is een weerlegbaar vermoeden dat in het geval van een 
onderneming het centrum van de voornaamste belangen de plaats van de statutaire zetel is.

In zaak C-341/04 Eurofood oordeelde het Hof op 2 mei 2006 dat het vermoeden betreffende 
de bevoegde rechtbank voor de statutaire zetel slechts kan worden afgeweken indien aan de 
hand van objectieve, voor derden verifieerbare factoren kan worden aangetoond dat de 
werkelijke situatie anders is. In het arrest van het Hof wordt uitdrukkelijk gesproken over het 
geval waarin een vennootschap geen enkele zakelijke activiteit uitoefent in het land waar de
vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft.

In het belang van de gelijke behandeling van alle schuldeisers is in artikel 16 van de 
verordening bepaald dat elke schuldeiser, waar dan ook in de Gemeenschap, het recht heeft 
zijn vorderingen in te dienen in het kader van de insolventieprocedure. Te dien einde stelt de 
rechtbank die de procedure opent of de curator de bekende schuldeisers daarvan onverwijld in 
kennis.

Op grond van de informatie die de Commissie ter beschikking staat (met name ontbrak bij het 
verzoekschrift een kopie van de oorspronkelijke uitspraak van de rechtbank van Lure) was het 
echter niet mogelijk vast te stellen of de Franse rechtbank in strijd heeft gehandeld met 
Verordening (EG) nr. 1346/2000 of dat er anderszins sprake was van enige strijdigheid met 
bovengenoemd arrest van het Hof (dat overigens na de uitspraak van de Franse rechtbank is 
gepubliceerd). Ook heeft Energotech kennelijk bij brief van 8 mei 2006 voldaan aan haar 
verplichting om indiener, in zijn hoedanigheid van schuldeiser, in kennis te stellen.

Krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag 
betreffende de Europese Unie heeft de Europese Commissie geen algemene bevoegdheden 
om te interveniëren in individuele gevallen die bij een rechtbank aanhangig zijn gemaakt of 
tussenbeide te komen bij problemen van algemene rechtsbedeling. De Commissie kan dit 
uitsluitend doen indien er sprake is van een aantoonbare en herhaalde inbreuk op de 
wetgeving van de Europese Gemeenschap. Daarvan is in dit geval geen sprake en voor zover 
de Commissie bekend, is er geen beroep aangetekend tegen de Franse uitspraak in eerste 
aanleg.
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Gezien de aard van het probleem dat door indiener naar voren is gebracht, zijn de 
mogelijkheden van de Europese Unie en derhalve van de Commissie ten aanzien van dit soort 
kwesties beperkt. Dit soort kwesties valt primair onder de bevoegdheden van de rechterlijke 
instanties van de lidstaten.

De Commissie benadrukt dat bovenstaande algemene informatie uitsluitend in dit licht is 
verstrekt en dat eventueel juridisch advies voor het hierboven beschreven geval dient te 
worden ingeroepen bij een daartoe bevoegd advocaat. 

Conclusie

Op basis van de informatie die in het verzoekschrift verstrekt is, kon geen inbreuk worden 
geconstateerd op de wetgeving van de Gemeenschap. Om die reden kan de Commissie geen 
stappen ondernemen inzake deze kwestie.

Als indiener van mening is dat zijn rechten in het onderhavige geval geschonden zijn, dient 
hij dit voor te leggen aan de daartoe bevoegde gerechtelijke instanties op nationaal niveau.


