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overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie 

 

over het 

standpunt van de Raad over de vaststelling van een Verordening van het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad 

betreffende insolventieprocedures 

1. ACHTERGROND 

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad 

(document COM(2012) 744 final – 2012/0360 COD): 

13.12.2012 

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 22.5.2013 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing: 5.2.2014 

Vaststelling van het standpunt van de Raad: 12.3.2015 

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Het voorstel van de Commissie tot wijziging van de insolventieverordening is op 12 december 

2012 vastgesteld. Het belangrijkste doel is in de EU een “reddingscultuur” tot stand te 

brengen. De voornaamste punten van het voorstel zijn: het toepassingsgebied van de 

verordening wordt uitgebreid tot “preventieve” insolventieprocedures, die bedoeld zijn om 

ondernemingen te redden, en omvat een grotere verscheidenheid van persoonlijke 

insolventieprocedures, het voorstel verduidelijkt de criteria voor de rechterlijke bevoegdheid 

(“centrum van de voornaamste belangen” of “CVVB”) en verbetert het procedurele kader 

voor het bepalen van de rechterlijke bevoegdheid, het brengt een stelsel van onderling 

gekoppelde insolventieregisters tot stand om de transparantie voor schuldenaren te versterken, 

het vergroot de kans dat ondernemingen worden gered, doordat secundaire procedures worden 

vermeden als de belangen van plaatselijke schuldeisers anderszins zijn beschermd 

(“synthetische secundaire procedures”), en het biedt een wettelijk kader voor de coördinatie 

van procedures die betrekking hebben op leden van een groep ondernemingen. 

3. OPMERKINGEN OVER HET STANDPUNT VAN DE RAAD 

Het standpunt van de Raad steunt alle kernelementen van het voorstel van de Commissie, met 

dien verstande dat enkele technische details zijn gewijzigd. Deze amendementen omvatten: 

aanvullende maatregelen ter bestrijding van schadelijke forumshopping door consumenten; 

het vereiste dat synthetische secundaire procedures door een meerderheid van de plaatselijke 

schuldeisers worden goedgekeurd; en de invoering van zogenoemde 

groepscoördinatieprocedures. De Commissie steunt deze amendementen. 

Na informele tripartiete besprekingen op 15 oktober 2014 en 10 november 2014 hebben het 

Parlement, de Raad en de Commissie een voorlopig politiek akkoord bereikt over de tekst van 
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de nieuwe insolventieverordening (in de vorm van een herschikking). 

De Raad heeft dit politieke akkoord op 4 december 2014 bekrachtigd en op 12 maart 2015 

zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld. 

4. CONCLUSIE 

Aangezien tijdens de informele tripartiete besprekingen overeenstemming over alle 

amendementen op het voorstel van de Commissie is bereikt, kan de Commissie de 

amendementen die de Raad in zijn standpunt in eerste lezing heeft vastgesteld, aanvaarden. 
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