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de lange en straffende duur van insolventieprocedures in Duitsland vergeleken met 
andere lidstaten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vindt de duur van insolventieprocedures in de Duitse wetgeving zeer lang en straffend –
zeven jaar – terwijl dergelijke procedures in andere lidstaten niet langer duren dan 12-16 
maanden. In bepaalde nieuwe lidstaten duren de procedures drie jaar. Indiener beweert dat het 
door dergelijke lange procedures onmogelijk wordt een nieuw bedrijf te beginnen. Bovendien 
zou er sprake zijn van discriminatie tussen lidstaten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

De interpretatie van de termen "faillissement" en "insolventie" verschilt aanzienlijk van land tot 
land. Afhankelijk van de interpretatie kan faillissement/insolventie een aanzienlijk aantal 
procedures of substappen impliceren die verder gaan dan een puur strikte interpretatie van de 
term. Bij een strikte interpretatie worden onder insolventie-/faillissementprocedures de 
procedures verstaan die beginnen op het moment dat een faillissementszaak door de rechter 
wordt geopend en eindigen als de uiteindelijke uitspraak wordt gedaan. Op grond van deze 
interpretatie varieert de duur van de sluiting van een bedrijf in de EU van 0,4 jaar in Ierland tot 
3,3 jaar in Bulgarije en Roemenië. De gemeten duur in Duitsland is 1,2 jaar, terwijl het 
gemiddelde in de EU op 1,93 jaar ligt en het gemiddelde van de OESO-landen op 1,7 jaar. Dit 
plaatst Duitsland, vergeleken met de andere landen, in een relatief gunstige positie. 

Dit spreekt de verklaring van indiener in principe niet tegen aangezien de benchmark die 
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gehanteerd is om de duur binnen verschillende landen te vergelijken een besloten vennootschap 
(GmbH) is en geen eenmanszaak (natuurlijke persoon). De Commissie houdt de situatie en de 
vooruitgang met betrekking tot de duur van insolventieprocedures bij met behulp van gegevens 
van de Wereldbank1.

Gezien de door indiener vermelde duur (zeven jaar) verwijst hij echter waarschijnlijk naar de 
vereiste tijd om kwijting te worden verleend na een faillissement; d.w.z.: de duur tot het moment 
waarop de schuldenaar/failliete ondernemer na het sluiten van de faillissementszaak beschouwd 
wordt vrij van schulden te zijn. Deze bedraagt 6 jaar in Duitsland, maar 12 jaar in Ierland. In 
landen als Cyprus, Italië, Luxemburg of Spanje wordt helemaal geen kwijting verleend.

De Commissie is zich er ten volle van bewust dat dit waarschijnlijk een van de vele kwesties is 
die de mogelijkheid voor een eerlijke ondernemer op een tweede kans na een bankroet ernstig 
belemmert, en deze kwestie werd speciaal genoemd in de Mededeling van de Commissie uit 
2007 over het overwinnen van het stigma van een bedrijfsfaillissement als een van de gebieden 
waarop de lidstaten maatregelen moeten nemen2. Sommige van de kwesties waarop in die 
mededeling de aandacht was gevestigd zijn opgenomen in de Mededeling van de Commissie 
over de “Small Business Act” voor Europa (SBA) die in juni 2008 werd goedgekeurd en waarin 
lidstaten werd gevraagd verschillende maatregelen te treffen zoals:

 ernaar te 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. 

Om een nadere invulling te geven aan deze kwesties is de Commissie een tweejarig programma 
gestart met deskundigen van de nationale regeringen van 33 Europese landen, waaronder alle 
EU27-lidstaten, om vast te stellen welke maatregelen de invloed van een faillissement op 
ondernemingsactiviteiten in Europa zouden beperken. De resultaten zijn gepubliceerd in een 
eindverslag3 dat te vinden is op het portaal van de Commissie over een tweede kans voor 
ondernemers (http://ec.europa.eu/sme2chance)

Concreet worden de lidstaten in het verslag verzocht om, met het oog op het waarborgen van een 
tweede kans, alle eerlijke ondernemers volledige kwijting en schuldvereffening te verlenen. Deze 
volledige kwijting dient zo automatisch mogelijk en binnen een termijn van maximaal 3 jaar te 
worden verleend. 

De Commissie heeft deze laatste aanbeveling opgenomen in de Mededeling van de Commissie 
over de herziening van de “Small Business Act” voor Europa4.

De verschillen tussen de lidstaten in zowel de wetgeving als de procedures zijn het gevolg van 
het feit dat wetgeving op het gebied van faillissementen, en de reorganisatie en sluiting van 
vennootschappen onder de nationale bevoegdheid blijven vallen.  Desondanks heeft de 
Commissie, die zich bewust is van het belang van een vroege kwijting om een tweede kans voor 
                                               
1 www.doingbusiness.org.
2 COM(2007)0584.
3http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-
beginning/policy_structure/main_policy_recommendations/index_en.htm.
4 Review of the "Small Business Act" for Europe COM(2011)0078 van 23.2.2011, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_en.pdf.
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ondernemers te bevorderen, de lidstaten in haar herziening verzocht om:

"implement the recommendation set out in the SBA Action Plan to promote second chances for 
entrepreneurs by limiting the discharge time and debt settlement for an honest entrepreneur after 
bankruptcy to a maximum of three years by 2013" (de aanbeveling in het SBA-actieplan uit te 
voeren om tweede kansen voor ondernemers te bevorderen door tegen 2013 de kwijting en 
schuldvereffening voor een eerlijke ondernemer na een bankroet tot maximaal drie jaar te 
beperken). 

De Commissie is een groot voorstander van deze maatregel en zal de vooruitgang van de 
lidstaten op dit gebied jaarlijks volgen.


