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HET EUROPEES PARLEMENT EN EEN GEDEELTELIJKE
HARMONISATIE VAN HET GRENSOVERSCHRIJDEND

INSOLVENTIERECHT

T.M. Bos*

1. Inleiding

In zijn noot bij de prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie EG in de zaak
van Inspire Art Ltd. vroeg Paul Vlas zich af of dit arrest zou bijdragen aan een
‘race to the bottom’ in de concurrentie tussen de Europese stelsels van vennoot-
schapsrecht.1 Deze verontrusting is niet ongegrond. De concurrentie in het
vennootschapsrecht vormt mede de achtergrond van de ‘vereenvoudiging en
flexibilisering’ van het Nederlandse BV-recht.2 Concurrentie tussen rechtsstel-
sels beperkt zich niet tot het vennootschapsrecht, maar doet zich ook voor op
andere deelterreinen van het privaatrecht. Een afweging door (rechts)personen
op basis van een vergelijking van de verschillende rechtsstelsels vindt eveneens
plaats waar het gaat om het insolventierecht. Dit heeft ertoe geleid dat (bijna)
insolvente ondernemingen het ‘centrum van hun voornaamste belangen’ ver-
plaatsten naar een andere lidstaat waarvan het insolventierecht meer in over-
eenstemming met de belangen van de vennootschap wordt geacht dan het recht
van de lidstaat van waaruit de vennootschap vertrekt. Vooral het Verenigd
Koninkrijk wordt gezien als een aantrekkelijk toevluchtsoord voor met name
ondernemingen waarvan het centrum van de voornaamste belangen tot dan toe
in Duitsland was gelegen.3 Dit verschijnsel van law shopping en forumshopping
door ondernemingen in het zicht van een faillissement is niet in strijd met de

* Mr. drs. T.M. Bos, universitair hoofddocent privaatrecht, Universiteit van Amsterdam en lid
van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht. Met dank aan Prof. mr.
Marielle Koppenol-Laforce voor haar opmerkingen bij een eerdere versie van deze bijdrage.

1 HvJ EG 30 september 2003, C-167/01, Jur. 2003, p. I-10155, NJ 2004/394 m.nt. PV.
2 Met de ‘afschaffing van het minimumkapitaal en het vervallen van formaliteiten voor

inbreng en waardering van vermogen, (zal) een eind zijn gekomen aan de (nu soms
aangenomen) aantrekkelijkheid van de Engelse Limited boven de Nederlandse BV’, aldus
H.J. de Kluiver, ‘Vermogensbescherming bij de BV: modernisering in internationaal per-
spectief’, WPNR (2006) 6676, p. 580.

3 Zie o.m.: B. Hess, B. Laukemann & Chr. Seagon, ‘Europäisches Insolvenzrecht nach Eurofood:
Methodische Standortbestimmung und praktische Schlussfolgerungen’, IPRax 2007, p. 89-
98; W.-G. Ringe, ‘Forum Shopping under the EU Insolvency Regulation’, European Business
Organization Law Review (EBOR) 2008, p. 579-620.
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Europese Insolventieverordening (InsVo).4 In de Insolventieverordening is onder
meer bepaald dat het recht van die lidstaat in beginsel van toepassing is, waarvan
aan de rechter rechtsmacht tot opening van een insolventieprocedure is toege-
kend. Veelal wordt forumshopping beschouwd als een ongewenst neveneffect van
deze samenhang tussen de bepalingen inzake het toepasselijke recht en de
rechtsmacht tot opening van een insolventieprocedure. Forumshopping vormt
ongetwijfeld één van de onderwerpen die worden betrokken bij de evaluatie van
de Insolventieverordening, die is voorzien voor 2012.5 Het Europees Parlement
heeft in een op 15 november 2011 aangenomen Resolutie al een voorschot
genomen op de uitkomsten van de evaluatie van de Europese Insolventieverorde-
ning.6 De Resolutie is voorbereid in de Commissie juridische zaken van het
Europees Parlement en legt de nadruk op insolventieprocedures van onderne-
mingen. De voorstellen in de Resolutie zijn onder andere gericht op het tegengaan
van het proces van forumshopping door ondernemingen en op hetmogelijkmaken
van concerngerichte grensoverschrijdende insolventieprocedures. Daartoe be-
veelt het Europees Parlement onder meer aan om een aantal regelingen inzake
grensoverschrijdende insolventieprocedures via een Europese Richtlijn te harmo-
niseren. Dit zou betekenen dat enkele van de conflictenrechtelijke bepalingen in
de Insolventieverordening waarin wordt verwezen naar het nationale recht van
een lidstaat worden vervangen door secundair Europees recht.

De Resolutie bevat algemeen geformuleerde Overwegingen en verwijst naar een
Bijlage met aanbevelingen waarin meer gedetailleerd is aangegeven welke
maatregelen de Commissie verzocht wordt te treffen en waarin reeds tekst-
voorstellen voor een aantal van de te harmoniseren regelingen zijn opgenomen.
De vraag die bij deze Resolutie met Bijlage van het Europees Parlement gesteld
kan worden, is die naar de beweegredenen van het Parlement om al een op
onderdelen (relatief) uitgewerkt voorstel aan de Commissie te presenteren,
terwijl de evaluatie nog moet plaatsvinden. In samenhang daarmee kan men
zich afvragen of het Europees Parlement voldoende rekening heeft gehouden
met de politieke verhoudingen binnen de Unie, die eerder wijzen op een sterke
(re) nadruk op het nationale recht dan op een verdergaande Europeanisering. In
deze bijdrage zal ik eerst ingaan op de Resolutie van het Europees Parlement. Na
een beschrijving van de belangrijkste Overwegingen, beperk ik mij tot enkele

4 Verordening (EG) Nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende Insolventie-
procedures, Pb L 160 van 30 juni 2000 (laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsverordening van
de Raad (EU) Nr. 583/2011 van 9 juni 2011, Pb L 160 van 18 juni 2011) in werking getreden
op 31 mei 2002. De Verordening is niet van toepassing in de relatie met Denemarken, dat
zich in een Protocol bij het Verdrag van Amsterdam heeft gedistantieerd van besluitvor-
ming en de daaruit voortvloeiende maatregelen op grond van (destijds) art. 65 EG.

5 Zie art. 46 van de Europese Insolventieverordening.
6 Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2011 met aanbevelingen aan de

Commissie betreffende insolventieprocedures in het kader van het vennootschapsrecht van de
EU (2011/2006(INI)) - P7_TA-PROV(2011)0484. De Resolutie is voorzien van een Bijlage:
‘Gedetailleerde aanbevelingen betreffende de inhoud van het verlangde voorstel’, http://www.
europarl.eu/beleid/aangenomen teksten/P7_TA (2011)0484.
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van de meer specifieke en wellicht meer omstreden aanbevelingen in de Bijlage
bij de Resolutie (in paragraaf 2). Vervolgens stel ik de mogelijke beweegredenen
van het Europees Parlement aan de orde (paragraaf 3), waarna ik in paragraaf 4
inga op de juridische en politieke context van de aanbevelingen. De bijdrage
wordt afgesloten met een conclusie.

2. De Resolutie van het Europees Parlement

Het Europees Parlement verzoekt in de Resolutie aan de Commissie ‘een of meer
voorstellen in te dienen met betrekking tot een Europees kader voor insolven-
tieprocedures voor ondernemingen, op basis van de gedetailleerde aanbevelin-
gen in de bijlage, (..)’. In de Overwegingen, waarvan ik in deze paragraaf enkele zal
weergeven, expliciteert het Parlement dat de aanbevelingen mede zijn ingegeven
door de in de praktijk gebleken problemen en door (onbedoelde) neveneffecten
van de Insolventieverordening. In de Bijlage bij de Resolutie is meer concreet
aangegevenwelke onderwerpen van het insolventierecht geharmoniseerd dienen
te worden. Daarnaast zijn in de Bijlage wijzigingsvoorstellen geformuleerd om-
trent enkele bepalingen in de Insolventieverordening en wordt de denkrichting
geschetst van een geharmoniseerde regeling ten aanzien van een geconsolideerde
of gecoördineerde afwikkeling van grensoverschrijdende concernprocedures. In
deze paragraaf ga ik in op de voorstellen tot harmonisatie van het recht inzake de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de debiteur en de faillissementspauliana,
alsmede op een aantal aanbevelingen omtrent insolventieprocedures van con-
cerns met de in dat kader voorgestelde aanpassing van de jurisdictiegrondslag.

De Overwegingen van het Europees Parlement
Het Europees Parlement stelt in de Overwegingen van de Resolutie onder meer
vast dat de verschillen tussen het insolventierecht van de lidstaten leiden tot
concurrentievoordelen of –nadelen tussen ondernemingen, welke forumshop-
ping in de hand werken, terwijl de interne markt gebaat is bij gelijke voor-
waarden. Overwogen wordt voorts dat het insolventierecht een instrument
moet zijn om ondernemingen op EU-niveau te redden en wordt het belang van
de coördinatie van insolventieprocedures van concerns op EU-niveau onder-
streept. Een argument om het insolventierecht te plaatsen in het licht van het
ondernemerschap, onderbouwt het Parlement door te verwijzen naar een
specifieke Mededeling van de Commissie. Daarin is door de Commissie gesteld
dat de interne markt toegankelijker moet worden gemaakt voor kleine en
middelgrote ondernemingen en dat ondernemers de mogelijkheid moeten
krijgen om na een zakelijk fiasco een doorstart te maken.7 In de Resolutie van
het Europees Parlement valt in de Overwegingen bovendien te lezen dat de
rechten van werknemers in geval van insolventie van hun werkgever niet
mogenworden afgezwakt. Hieraan is overigens direct toegevoegd dat specifieke

7 Europese Commissie, Europa 2020. Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei,
Brussel, 3 maart 2010, COM (2010) 2020 def., m.n. p. 23.
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discussies over insolventie geen automatisch voorwendsel mogen vormen voor
het vaststellen van arbeidsrecht op EU-niveau.8

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de debiteur
In de Bijlage bij de Resolutie wordt in het deel dat betrekking heeft op de
harmonisatie van specifieke aspecten van het insolventie- en vennootschapsrecht
onder meer gesteld dat er een geharmoniseerde regeling dient te komen van de
opening van een insolventieprocedure. Een procedure zou binnen een periode van
een tot twee maanden na staking van de betalingen moeten worden geopend,
‘wanneer het een verplicht verzoek tot faillietverklaring door de schuldenaar
betreft’. De lidstaten wordt verzocht regels op te stellen op grond waarvan de
schuldenaar aansprakelijk is bij niet-indienen of bij ondeugdelijk indienen van
een verzoek tot faillietverklaring en de lidstaten dienen te voorzien in doel-
treffende en afschrikwekkende sancties.9 Uit de combinatie van deze voorstellen
kan worden afgeleid dat het de bedoeling is bij Europese Richtlijn te bepalen dat
de lidstaten regels opstellen, inhoudende een verplichte eigen aangifte door de
debiteur, in combinatie met de met strenge sancties omgeven hoofdelijke aan-
sprakelijkheid voor de debiteur indien deze in gebreke blijft. De hoofdelijke
aansprakelijkheid van een bestuurder bij niet nakoming van de verplichting tot
het doen van eigen aangifte tot faillietverklaring is een rechtsfiguur die in het
Duitse recht bekend is als ‘Insolvenzverschleppungshaftung’. De bepalingen inzake
deze hoofdelijke aansprakelijkheid zijn weliswaar in het Duitse vennootschaps-
recht opgenomen, maar worden op grond van de kwalificatie als ‘insolventie-
rechtelijk’mede van toepassing geacht op bestuurders van vennootschappen naar
buitenlands recht die in Duitsland failliet worden verklaard.10

8 Een toevoeging waarvan men zich kan afvragen of deze bezweringsformule voldoende
garanties biedt tegen een eventuele uitbreiding van de bevoegdheid van de Europese Unie
op het gebied van het arbeidsrecht, nog daargelaten of de bevoegdheid van de Europese
Unie zich niet juist wel mede zou moeten uitstrekken tot het arbeidsrecht wegens de
samenhang daarvan met andere onderwerpen van Europees beleid.

9 Aanbeveling 1.1.
10 Zie § 15a InsolvenzOrdnung (InsO) en § 64 GmbHGesetz; zie ook: S.L. Schmidt-Ehemann,

Die Haftung bei Insolvenz einer EU-Auslandgesellschaft, Baden-Baden: Nomos 2010, p. 311
e.v. Omdat de verplichte eigen aangifte ‘insolventierechtelijke doeleinden’ dient, wordt de
daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid ingeval van nalatigheid als ‘insolventierechtelijk’
aangemerkt, zie KG Berlin 24 september 2009, IPRax 2010, p. 449 (r.o. 29); hierover:
P. Kindler, ‘Zum Kollisionsrecht der Zahlungsverbote in der Gesellschaftsinsolvenz’, IPRax
2010, p. 430-432. Zie ook Schmidt-Ehemann, a.w., p. 320-321. De insolventierechtelijke
kwalificatie zou tot toepasselijkheid van de lex fori concursus leiden op grond van art. 4
InsVo, in samenhang met de door de Duitse rechter krachtens art. 3 InsVo aangenomen
rechtsmacht, zodat de bestuurdersaansprakelijkheid ook toepassing vindt jegens bestuur-
ders van (in Duitsland failliet verklaarde) buitenlandse vennootschappen, zie W.-G. Ringe &
Ch. Willemer, ‘Die “deutsche Limited” in der Insolvenz’, EuZW 2006, p. 621-624, n.a.v. LG
Kiel 20 april 2006, EuZW 2006, 478. Ringe & Willemer betwijfelen overigens of de
kwalificatie naar nationaal recht als ‘insolventierechtelijk’ in de zin van art. 4 InsVo wel
in overeenstemming is met een ‘autonome uitleg’ van de Insolventieverordening, zoals
onder meer door het HvJ is benadrukt in het Eurofood-arrest (HvJ EG 2 mei 2006, C-341/04,
Jur. 2006, p. I-03813, NJ 2010/93 m.nt. P. Vlas, r.o. 31).
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Faillissementspauliana
De bepalingen inzake de faillissementspauliana zouden in de opvatting van het
Europees Parlement eveneens geharmoniseerd moeten worden.11 In de Insol-
ventieverordening is de mogelijkheid tot vernietiging van paulianeuze rechts-
handelingen onderworpen aan de lex concursus, met de mogelijkheid dat
daaraan krachtens art. 13 InsVo wordt gederogeerd door de lex causa, indien
de wederpartij van de debiteur kan bewijzen dat de lex causa niet voorziet in
een dergelijke vernietiging van de omstreden rechtshandeling. Het voorstel tot
harmonisatie van het Europees Parlement bevat een gecompliceerde regeling
waarbij de ‘verdachte periode’ varieert naar gelang de aard van de omstreden
rechtshandeling. Hierbij zijn vier categorieën rechtshandelingen onderscheiden.
De ‘verdachte periode’ varieert tussen drie en negen maanden (ten aanzien van
transacties verricht in een situatie van dreigende insolventie), terwijl voor
transacties met het oogmerk de schuldeisers te bedriegen deze periode drie
tot vijf jaar zou moeten bedragen.12 Voorts is in de Bijlage bij de Resolutie ten
aanzien van art. 13 InsVo opgemerkt dat deze bepaling zodanig dient te worden
gewijzigd, dat een succesvol beroep op een rechtskeuzeclausule zoveel mogelijk
moet worden voorkomen.13 Daarbij is echter aangetekend dat er bij de herzie-
ning van de bepalingen inzake de faillissementspauliana rekening mee moet
worden gehouden dat gezonde dochters van insolvente holdingmaatschappijen
niet via een beroep op vernietigbaarheid worden meegezogen in de insolventie,
in plaats van in het belang van de schuldeisers verkocht te worden als
renderende ondernemingen.14

Concernprocedures
Ten aanzien van de afwikkeling van procedures van groepsmaatschappijen wordt
in de Bijlage bij de Resolutie van het Europees Parlement een onderscheid
gemaakt naar ‘integratieniveau’ dat binnen een concern kan bestaan. Indien de
‘functionele structuur dit mogelijk maakt’, zou ten aanzien van deze concerns met
onderling sterk verweven groepsmaatschappijen één enkele curator benoemd
moeten worden.15 Deze procedures ten aanzien van vergaand geïntegreerde

11 Aanbeveling 1.3.
12 Deze regeling inzake faillissementspauliana vertoont evenals de regeling ten aanzien van

de aansprakelijkheid van bestuurders bij nalatigheid tot het doen van eigen aangifte, een
grote gelijkenis met het Duitse recht (§ 129 e.v. InsO).

13 Aanbeveling 2.5.
14 Aanbeveling 2.5. Als ik deze voorstellen juist interpreteer dan betekent dit wellicht dat de

rechtshandeling tot terugbetaling van een lening aan een dochtermaatschappij – welke
leenovereenkomst was onderworpen aan een rechtsstelsel met een milder pauliana-
regime – korte tijd voorafgaande aan de faillietverklaring van een moedermaatschappij
niet mag worden ‘getroffen’ door een vordering uit hoofde van pauliana in het faillissement
van de moedermaatschappij. Hoe men zich een zodanig verfijnde regeling voorstelt, waarin
de beide elementen van de ‘dubbele boodschap’ ten aanzien van art. 13 InsVo worden
gehonoreerd, is niet duidelijk.

15 Aanbeveling 3.1.C. Met deze formulering wordt gedoeld op ‘centraal geleide concerns’; zie
voor deze uitleg Europees Parlement, Commissie juridische zaken (Rapporteur: K-H.
Lehne), Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende insolventieprocedures in
het kader van het vennootschapsrecht in de EU, 17 oktober 2011, A7-0355/2011, Toelichting,
p. 18, http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/reports.
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concerns zouden in de opvatting van het Parlement moeten worden geopend in
de lidstaat waar het ‘hoofdkantoor’ (in de Engelstalige versie: ‘the operational
headquarters’) van het concern is gevestigd.16 Indien bij deze sterk geïntegreerde
concerns niet kan worden vastgesteld welke vermogensbestanddelen aan welke
schuldenaar toebehoren of wanneer het niet mogelijk is de vorderingen binnen
het concern te beoordelen, dient het bij wijze van uitzondering mogelijk te zijn
het vermogen samen te voegen.17 Een voorstel dus om onder omstandigheden te
komen tot een grensoverschrijdende geconsolideerde afwikkeling van het con-
cernvermogen.

Voor de regulering van insolventieprocedures inzake minder geïntegreerde, dus
meer gedecentraliseerde concerns, wordt de Commissie eveneens verzocht een
voorstel te doen voor een ‘instrument’, dat moet voorzien in regels betreffende
verplichte coördinatie en samenwerking tussen rechtbanken, tussen rechtbanken
en curatoren en tussen curatoren onderling.18 In de Insolventieverordening is (in
art. 31) slechts de verplichte afstemming tussen curatoren van de hoofdinsolven-
tieprocedure en die van de secundaire procedure(s) geregeld. Ten behoeve van de
coördinatie van een insolventieprocedure ten aanzien van de meer gedecentrali-
seerde concerns verzoekt het Europees Parlement aan de Commissie regelgeving
te ontwerpen op grond waarvan de benoeming van een gemeenschappelijke
curator mogelijk is.19 Tevens wordt een regeling bepleit die het aangaan van een
insolventieovereenkomst mogelijk maakt. Een dergelijke grensoverschrijdende
overeenkomst zou betrekking kunnen hebben op onder meer de verdeling van de
verantwoordelijkheden tussen de verschillende rechtbanken en curatoren, met
inbegrip van de coördinatie van saneringsmaatregelen en de invordering van
vermogensbestanddelen ten bate van de gezamenlijke schuldeisers en van het
gebruik en de vervreemding van vermogensbestanddelen.20

Van de aanbevelingen van het Europees Parlement tot herziening van de
bepalingen, zoals die nu zijn opgenomen in de Insolventieverordening, zijn
twee voorstellen van onmiskenbaar belang voor ondernemingen. Het toepas-
singsgebied van de Insolventieverordening moet in de opvatting van het
Europees Parlement worden uitgebreid tot insolventieprocedures waarbij de
schuldenaar ‘bezitter’ (in de Engelstalige versie: ‘in possession’) blijft of waarin
een voorlopige curator is benoemd.21 Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat
insolventieprocedures in het Verenigd Koninkrijk waarbij de debiteur ‘in posses-
sion’ blijft onder het toepassingsgebied van de Verordening gaan vallen, met
erkenning van de daaraan verbonden rechtsgevolgen in de overige lidstaten van
de Europese Unie. Verder stelt het Europees Parlement voor om de definitie van

16 Aanbeveling 3.1.A.
17 Aanbeveling 3.1.E.
18 Aanbeveling 3.2.A. Zie over de behoefte aan verdergaande samenwerking bij de afwikke-

ling van insolventieprocedures ook B. Wessels, Judicial Cooperation in Cross-Border Insol-
vency Cases. Inaugural lecture, University of Leiden, 6 June 2008.

19 Aanbeveling 3.2.E.
20 Aanbeveling 3.2.D.
21 Aanbeveling 2.1.
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het ‘Centrum van de voornaamste belangen’ in art. 3 lid 1 InsVo zodanig aan te
vullen dat daaruit blijkt dat het gaat om ‘de duidelijk herkenbare uitoefening
van de activiteiten, de plaats waar het vermogen zich bevindt, het centrum van
de operationele of productieactiviteiten, de aanwezigheid van werknemers,
enz.’.22 De vraag is of toevoeging van deze criteria in de voorgestelde om-
schrijving een (meer) eenduidige uitleg van de rechtsmachtbepaling bevordert.
De verschillende criteria kunnen evengoed leiden tot zeer uiteenlopende
conclusies door rechters van de verschillende lidstaten omtrent hetgeen zij
beschouwen als het ‘Centrum van de voornaamste belangen’ van de debiteur. In
combinatie met het voorstel om de rechtsmacht tot opening van een insolven-
tieprocedure van een vergaand geïntegreerd concern toe te kennen aan de
rechter van de lidstaat waar zich het ‘hoofdkantoor’ van het concern bevindt,
lijkt zich een verschuiving van de statutaire zetel als primaire aanknoping voor
de jurisdictie inzake de opening van een insolventieprocedure naar het multi-
interpretabele begrip ‘maatschappelijke zetel’ af te tekenen.23

3. Beweegredenen van het Parlement

In deze bijdrage ga ik verder voorbij aan de inhoud van de regelingen zoals deze
door het Europees Parlement in de Bijlage bij de Resolutie worden aanbevo-
len.24 Hier richt ik mij op de achtergronden en de mogelijke beweegredenen
van het Europees Parlement om in een zo vroegtijdig stadium van (de voorbe-
reidingen van) een evaluatie van de Insolventieverordening al te komen met
specifieke aanbevelingen. Het is tenslotte nog zeer de vraag tot welke resultaten
een op initiatief van de Commissie te verrichten evaluatie leidt en met welke
voorstellen de Commissie vervolgens naar de Raad en het Parlement wil, c.q. zal
komen. Bezien vanuit het perspectief van het Europees Parlement lijken mij drie
achterliggende overwegingen in de rede te liggen. Het Europees Parlement
heeft ongetwijfeld tegemoet willen komen aan de behoefte vanuit de praktijk
aan een betere afstemming van de regelgeving ten aanzien van en meer
coördinatie bij de afwikkeling van grensoverschrijdende insolventieprocedures.
Gelet op de vennootschapsrechtelijke benadering van waaruit de aanbevelingen
zijn geformuleerd, mag daarnaast worden verondersteld dat beoogd wordt via
de harmonisatie van een aantal insolventierechtelijke bepalingen bij te dragen
aan een betere afstemming van het Europese vennootschapsrecht. In het
verlengde van deze beweegredenen moeten de aanbevelingen van het Europees

22 Aanbeveling 2.2.
23 Deze benadering lijkt overigens in strijd met de uitspraken van het Hof van Justitie omtrent

de uitleg van het beginsel van de vrijheid van vestiging, zie HvJ EG 9 maart 1999, C-212/97,
Jur. 1999, p. I-01459, NJ 2000/48 m.nt. PV (Centros); HvJ EG 5 november 2002, C-208/00, Jur.
2002, p. I-09919, NJ 2003/58 m.nt. PV (Überseering); HvJ EG 30 september 2003, C-167/01,
Jur. 2003, p. I-10155, NJ 2004/394 m.nt. PV (Inspire Art). Anders: HvJ EG 16 december 2008,
C-210/06, Jur. 2008, p. I-09641, NJ 2009/202 m.nt. P. Vlas (Cartesio). Over de vestigingsvrij-
heid van vennootschappen: P. Vlas, Rechtspersonen, Praktijkreeks IPR, deel 9, Apeldoorn/
Antwerpen: Maklu 2009, nr. 105-117. Zie ook de bijdrage van M.E. Koppenol-Laforce en
M. Zilinsky in deze bundel.

24 Zie daarover: T.M. Bos, ‘Herziening van de Europese Insolventieverordening. Gedeeltelijke
harmonisatie als wenkend perspectief?’, NTHR 2012, nr. 3.
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Parlement mogelijk worden gezien als een eerste stap op weg naar een
verdergaande harmonisatie van het Europese (vennootschaps- en) insolventie-
recht.

Behoefte vanuit de rechtspraktijk
Curatoren en andere betrokkenen bij insolventieprocedures zien zich gecon-
fronteerd met grote verschillen in het insolventierecht van de verschillende
lidstaten, hetgeen de afwikkeling van grensoverschrijdende insolventieproce-
dures bemoeilijkt en vertraagt. Door de Europese organisatie van insolventie-
rechtjuristen is op verzoek van de Commissie juridische zaken van het Europees
Parlement in het voorjaar van 2010 een rapport uitgebracht waarin verslag
wordt gedaan van een onderzoek naar de praktijk van grensoverschrijdende
insolventieprocedures.25 In dit rapport bepleit INSOL Europe de harmonisatie
van een aantal bepalingen van het Europese insolventierecht, welke op
korte termijn gerealiseerd lijken te kunnen worden, terwijl harmonisatie van
andere onderwerpen (vooralsnog) niet wordt aanbevolen wegens de te grote
verschillen in het materiële recht tussen de lidstaten.26 Onderwerpen die mede
gelet op de haalbaarheid voor harmonisatie in aanmerking komen, zijn volgens
het rapport onder meer de indiening en verificatie van de vorderingen, de
vernietiging van paulianeuze rechtshandelingen, de beëindiging van overeen-
komsten en de aansprakelijkheid van bestuurders, medebeleidsbepalers en aan-
deelhouders, terwijl de instelling van een Europees insolventieregister zeer
wenselijk wordt geacht voor de uitvoering van het Europese insolventierecht.
De Commissie juridische zaken van het Europees Parlement, welke de Resolutie
van het Europees Parlement heeft voorbereid, heeft zich bij het opstellen van de
aanbevelingen in de Bijlage van de Resolutie mede laten inspireren door de in het
rapport van INSOL Europe gesignaleerde problemen van de rechtspraktijk.27

INSOL Europe formuleert in zijn rapport overigens geen inhoudelijk voorstel
voor een Europese regeling ten aanzien van de onderwerpen waaromtrent
harmonisatie wordt bepleit. Voor zover in de aanbevelingen van het Europees
Parlement een concreet tekstvoorstel is opgenomen, is deze opgesteld vanuit de
Commissie juridische zaken van het Parlement.

25 INSOL Europe, Harmonisation of Insolvency Law at EU Level. Note, requested by the European
Parliament’s Committee on Legal Affairs, Brussels: European Parliament 2010, http://www.
europarl.europa.eu/studies. Over dit rapport: B. Wessels, ‘EU Insolvency Regulation: Where
to go from here?’, International Insolvency Law Review 2011, p. 298-308.

26 Zie bijv. INSOL Europe, a.w., p. 15, waar ten aanzien van de rangorde van de categorieën
crediteuren in samenhang met de verschillen in onder meer de bepalingen omtrent
verrekening en eigendomsvoorbehoud wordt geconstateerd dat ‘any attempt at harmoni-
sation is destined to fail’.

27 In het Verslag van de Commissie juridische zaken (Document nr. A7-0355/2011; zie nt. 15)
wordt in de Toelichting (p. 15) verwezen naar de studie over harmonisatie van insolven-
tiewetgeving die op verzoek van de Commissie juridische zaken (door INSOL Europe) heeft
plaatsgevonden. Het Europees Parlement refereert in zijn Resolutie onder meer aan dit
Document nr. A7-0355/2011 (Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende
insolventieprocedures in het kader van het vennootschapsrecht van de EU, van de
Commissie juridische zaken).
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Samenhang met het vennootschapsrecht
In het hierboven aangehaalde rapport van INSOL Europe is ook de betekenis van
harmonisatie van bepaalde regelingen van het insolventierecht voor de (ver-
dere) harmonisatie van het vennootschapsrecht benadrukt. Voorstellen tot
harmonisatie van de aansprakelijkheid van bestuurders, de doorbraak van
aansprakelijkheid en de verhouding tussen de belangen van een concern en
de afzonderlijke groepsmaatschappijen in het EU insolventierecht zouden
tevens de harmonisatie van het vennootschapsrecht faciliteren.28 Het belang
van harmonisatie van het vennootschapsrecht wordt onderstreept in een
rapport van de ‘Reflection Group on the Future of EU Company Law’, waarin
onder meer wordt aanbevolen EU regelgeving te ontwikkelen omtrent de
verhouding tussen moeder- en dochtermaatschappijen.29 In het licht van de
samenhang tussen insolventierecht en vennootschapsrecht mag worden aan-
genomen dat het Europees Parlement met de (gedeeltelijke) harmonisatie van
het insolventierecht tevens harmonisatie van het vennootschapsrecht hoopt te
realiseren.30

Een tussenstap naar verdergaande harmonisatie?
Harmonisatie van het Europese insolventierecht overeenkomstig de nu voor-
liggende aanbevelingen van het Europees Parlement, zou slechts een gedeelte-
lijke harmonisatie betekenen, die mogelijk bijdraagt aan een meer efficiënte
afwikkeling van grensoverschrijdende procedures, maar die niet leidt tot het
effectief tegengaan van bijvoorbeeld (ongewenste vormen van) forumshop-
ping.31 Het ligt dan ook in de rede te veronderstellen dat de aanbevelingen
van het Europees Parlement kunnen worden gezien als een eerste stap in de
richting van een verdergaande harmonisatie van het materiële insolventierecht
van de lidstaten, althans wat (de meerderheid van) het Europees Parlement
betreft. Opmerkelijk in dit verband is ook dat ten aanzien van andere onder-
werpen op het gebied van het burgerlijk en handelsrecht, waaromtrent de
laatste tien jaar Europese verordeningen zijn opgesteld, de Europese wetgever

28 INSOL Europe, a.w., p. 29-33.
29 Zie Report of the Reflection Group on the Future of EU Company Law, Brussels: European

Commission, Internal Market and Services, 5 April 2011, p. 59-65, http://ec.europa.eu/
internal_market/company/docs/modern/reflectiongroup_report_en. In een insolventiepro-
cedure kunnen de verhoudingen in concernverband worden gecompliceerd door belangen-
tegenstellingen tussen (de crediteuren van) een dochtermaatschappij en het concern als
geheel, indien het vermogen van de dochtermaatschappij essentieel is voor de reorganisa-
tieprocedure van het gehele concern, zie Conclusie A-G Kokott in Bank Handlowy vs
Christianapol (C-116/11) 24 mei 2012.

30 Wellicht is hier in enigerlei vorm sprake van een ‘political instrumentalisation of private
law’, zoals bedoeld bij N. Jansen & R. Michaels, ‘Private Law and the State. Comparative
Perceptions and historical Observations’, RabelsZ 2007, p. 356-358.

31 Daarvoor is het wellicht noodzakelijk om ook de voorschriften die de goederenrechtelijke
rechtsgevolgen van een insolventieprocedure betreffen, te harmoniseren; zie ook het
rapport van INSOL Europe, a.w., p. 15, waarin wordt geconstateerd dat de verschillen op
het gebied van voorrechten, pand, hypotheek en andere zekerheidsrechten ‘(…) will tend
to encourage bankruptcy tourism (…)’.
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in het algemeen heeft volstaan met conflictenrechtelijke bepalingen van toe-
passelijk recht en tot nu toe geen voorstellen heeft gedaan tot harmonisatie. Een
eerste aanwijzing van een speciale positie van het insolventierecht in dit opzicht
kan misschien worden gevonden in de Resolutie in het kader van de procedure
tot evaluatie en wijziging van de EEX-Verordening, welke het Europees Parle-
ment op 7 september 2010 heeft aangenomen.32 Daarin heeft het Europees
Parlement aan de Commissie verzocht ‘om na te gaan, hoe de verschillende
verordeningen waarin de bevoegdheid, de tenuitvoerlegging en het toepasselijk
recht worden geregeld, zich onderling verhouden’. Het Europees Parlement
sprak daarin vervolgens als zijn mening uit dat de ‘algemene opzet een wetge-
vingskader met structurele samenhang dient te zijn (…) met een alomvattende
codificatie van het internationaal privaatrecht als uiteindelijk doel’. In de
Overwegingen van deze Resolutie van 7 september 2010 wordt verwezen
naar verordeningen die in de laatste tien jaar tot stand zijn gekomen en ten
aanzien waarvan aan de Commissie wordt verzocht te komen tot een coherent
systeem van Europees IPR, resulterend in een Europese IPR-codificatie. In de
opsomming in deze Resolutie van september 2010 komt de Insolventieverorde-
ning niet voor. Voor zover het ontbreken van de Insolventieverordening daarin
niet berust op een vergissing, roept dit de vraag op of het insolventierecht wordt
geacht te zijner tijd geen deel uit te maken van de beoogde Europese IPR-
codificatie, maar te zijn geharmoniseerd langs de weg van de kleine stapjes
voorwaarts.

4. Van uniform IPR naar secundair Europees recht?

Tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon was de bevoegdheid van
de Europese Unie tot het treffen van maatregelen op het gebied van samen-
werking in burgerlijke zaken en ‘voor zover nodig voor de goede werking van de
interne markt’, gebaseerd op art. 65 EG. Tot deze maatregelen werd naast de
door de Europese Unie te bevorderen verenigbaarheid van de in de lidstaten
geldende regels voor collisie en jurisdictiegeschillen, het bevorderen van de
verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende bepalingen van burgerlijke
rechtsvordering gerekend.33 In de afgelopen ruim tien jaar is op basis van
art. 65 EG een veelheid aan IPR-verordeningen tot stand gekomen, welke
codificatie zou worden gekenmerkt door ‘un caractère technique de mise en

32 Resolutie van het Europees Parlement van 7 september 2010 over de uitvoering en herziening
van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (2009/2140
(INI)), P7 _TA-PROV(2010)0304, http://www.europarl.europa.eu. Deze Resolutie is evenals
de Resolutie van 15 november 2011 voorbereid in de Commissie juridische zaken van het
Europees Parlement.

33 De ‘bevordering van de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende bepalingen van
burgerlijke rechtsvordering’, kan er op duiden dat ‘het Verdrag niet eraan in de weg (zou)
moeten staan dat, bij gebleken succes, via minimumnormen een zekere communautarise-
ring plaatsvindt ook van het nationaal procesrecht’, aldus P. Meijknecht, ‘De moeizame
geboorte van het Europees procesrecht’, in: P. van der Grinten & T. Heukels (eds.), Crossing
Borders. Essays in European and Private International Law, Nationality Law and Islamic Law in
Honour of Frans van der Velden, Deventer: Kluwer 2006, p. 46.
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ordre et en cohérence des sources existantes’, qui n’excluait d’ailleurs pas une
certaine rationalisation de celles-ci donc un progrès du droit’.34 De grondslag voor
de bevoegdheid van de Europese Unie op het gebied van het burgerlijk recht is
inmiddels verruimd, maar het is twijfelachtig of de lidstaten op korte termijn
bereid zullen zijn om ‘Europa’ deze uitgebreidere bevoegdheid te laten uit-
oefenen.

Bevoegdheid van de Europese Unie
Bij het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU), dat met
de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 van
kracht is geworden, is de bevoegdheid van de Europese Unie inzake de justitiële
samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen uit-
gebreid. Zo geldt volgens de desbetreffende bepaling art. 81 VWEU niet meer
‘de bevordering van de goede werking van de interne markt’ als voorwaarde
voor het treffen van maatregelen door de Europese Unie.35 Bovendien is in
art. 81 VWEU aangegeven dat de justitiële samenwerking – in burgerlijke zaken
met grensoverschrijdende gevolgen – maatregelen kan omvatten ‘ter aanpas-
sing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten’. In
zijn Resolutie van 15 november 2011 verwijst het Europees Parlement dan ook
naar (onder meer) art. 81 VWEU als rechtsgrond voor het harmoniseren van de
regelgeving op het gebied van het insolventierecht.

De Europese Unie is derhalve bevoegd tot harmonisatie van (delen van) het
insolventierecht, maar de vraag is of de voorstellen tot harmonisatie op het
goede moment komen, gelet op de huidige politieke verhoudingen en de
onzekerheid omtrent de vraag op ‘welk Europa’ wordt afgekoerst.

Harmonisatie en conflictenrecht in politiek perspectief
Als uitgangspunt voor het toepasselijk recht in de Insolventieverordening geldt
het recht van de lidstaat van de opening van de insolventieprocedure (de lex
concursus), waarop vervolgens een aantal belangrijke uitzonderingen is ge-
formuleerd. De Europese uniformering van conflictregels, die bij een IPR-ver-
ordening zoals de Insolventieverordening heeft plaats gevonden, impliceert een
regeling op Europees niveau. Inherent aan het IPR is echter, dat het materiële
recht van de lidstaten ongemoeid blijft en de collisierechtelijke bepalingen
slechts fungeren als ‘toewijzingsmechanisme’. Volgens de nu voorliggende
aanbevelingen van het Europees Parlement zouden bepaalde regelingen van

34 P. Lagarde, ‘En guise de synthèse’, in: M. Fallon, P. Lagarde & S. Poillot-Peruzzetto (dir.),
Quelle architecture pour un code européen de droit international privé?, Brussel: Peter Lang
2011, p. 365.

35 Dit betekent dat de regelgevende bevoegdheid van de EU zich mede kan uitstrekken tot het
personen- en familierecht, ook voor zover deze onderwerpen niet op enigerlei wijze zijn
gerelateerd aan het bevorderen van de goede werking van de interne markt, hoewel voor
maatregelen op het gebied van het personen- en familierecht krachtens art. 81 lid 3 VWEU
wel besluitvorming met eenparigheid van stemmen nodig is. Door de grote materieelrech-
telijke verschillen tussen de lidstaten op het gebied van het personen- en familierecht
wordt zelfs de eenmaking van het collisierecht al een moeilijke opgave, aldus A. Dutta,
‘Europäische Integration und nationales Privatrecht nach dem Vertrag von Lissabon: die
Rolle des Internationalen Privatrechts’, EuZW 2010, p. 533.
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het insolventierecht worden onderworpen aan geharmoniseerd Europees recht.
Inhoudelijk bezien, lijken sommige voorstellen van het Parlement niet principieel
omstreden te zijn. Daarbij kan worden gedacht aan de aanbeveling een Europees
Insolventieregister te openen met daaraan verbonden een verplichting van de
rechtbanken om gegevens aan het EU-register te verstrekken in de officiële taal
van de openingsstaat en in het Engels. Maatregelen die de praktische afwikkeling
van een grensoverschrijdende procedure kunnen bespoedigen, zouden als zoda-
nig eveneens ‘haalbaar’ moeten zijn. Andere voorstellen tot harmonisatie zoals
die inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders of de faillissements-
pauliana zullen daarentegen meer omstreden zijn.

Ongeacht de mogelijke aanvaardbaarheid van bepaalde aanbevelingen van het
Europees Parlement, betekent een eventuele harmonisatie hoe dan ook een
‘door Brussel’ opgelegde convergentie van (een deel van) het nationale insol-
ventierecht van de lidstaten. Dit betekent dat de nationale lidstaten hun
wetgeving zullen moeten aanpassen aan een bij meerderheidsbesluit vastge-
stelde regeling van de Europese Unie. Het is de vraag of enig ‘ingrijpen’ in het
nationale recht momenteel op een breed draagvlak kan rekenen, gelet op de
politieke verhoudingen in veel lidstaten. Basedow wijst in dit verband op de
invloed van ‘centrifugale krachten’ in verschillende lidstaten, welke voor hun
land primair streven naar een toekomst als nationale staat en die sceptisch, zo
niet afwijzend staan tegenover een voortgaande integratie van de Europese
Unie.36 De zware wissel die wordt getrokken op de (financieel-economische)
solidariteit tussen de landen die deel uitmaken van de Eurozone bevordert de
Europese gezindheid en het draagvlak voor verdergaande Europese integratie
evenmin. Dutta signaleert een proces van ‘Renationalisierung’, waarin de lid-
staten minder geneigd zijn mee te werken aan de totstandkoming van Europese
regelgeving, die ertoe zou leiden dat hun nationale recht geen toepassing meer
zou vinden of die afbreuk zou kunnen doen aan de rechtsmacht van de
nationale rechter.37 Het valt dan ook niet goed te begrijpen dat het Europees
Parlement zich in de Resolutie van 15 november 2011 niet heeft beperkt tot een
aantal minder vergaande voorstellen die kunnen bijdragen aan een meer effi-
ciënte afwikkeling van procedures waarmee de rechtspraktijk op kortere termijn
tegemoet wordt gekomen. Door een op zichzelf verdedigbare relatie te leggen
tussen het insolventierecht en het vennootschapsrecht en bijvoorbeeld een
grensoverschrijdende afwikkeling van concernprocedures te bepleiten, is het
Parlement wel erg ver voor de Europesemuziek-in-mineur uit gaan lopen. Terwijl
het wellicht juist tijd is voor een heroverweging van de verhouding tussen het
recht van de lidstaten en de regelgeving vanuit Europa en om een pas op de plaats

36 J. Basedow, ‘Die zentrifugalen Kräfte und das europäische Recht’, EuZW 2011, p. 361.
37 Dutta, a.w., p. 533, heeft het dan met name over het personen- en familierecht, ten aanzien

waarvan hij het proces van ‘Renationalisierung’ toeschrijft aan de grote culturele verschillen
binnen de Unie op deze gebieden, maar de tendens tot een grotere nadruk op het nationale
recht valt zeker ook op andere gebieden waar te nemen.
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te makenmet de uitbreiding van het aantal gebieden dat wordt onderworpen aan
Europees recht.38

5. Conclusie

Het perspectief van een binnen afzienbare tijd te realiseren harmonisatie van
het vennootschaps- en insolventierecht leidend tot een afname van de con-
currentie tussen de rechtsstelsels van de Europese lidstaten, kan de jubilaris
niet worden geboden. Bij afwezigheid van een afdoende Europeesrechtelijke
regeling valt te verwachten dat de processen van forumshopping en law shopping
doorgaan, zolang althans de lidstaten hun nationale rechtssystemen niet aan-
passen en waar dit wel gebeurt, kan slechts gehoopt worden dat een zodanige
aanpassing geen ‘race to the bottom’ betekent. Voor het Europese insolventie-
recht lijkt mede in het licht van de politieke verhoudingen enige verbetering en
verduidelijking van de regels van toepasselijk recht in de Insolventieverorde-
ning vooralsnog meer in de rede te liggen dan de realisering van de ambitieuze
aanbevelingen van het Europees Parlement. Ongetwijfeld tot genoegen van Paul
Vlas kan worden geconstateerd dat het IPR en ook het Europese IPR de laatste
jaren nog voortgang heeft kunnen boeken, ondanks de anti-Europese ‘centri-
fugale’ politieke krachten. Dit kan misschien worden verklaard door het ge-
geven dat IPR-unificatie niet leidt tot een wijziging van het nationale recht,
waarbij tevens bedacht moet worden dat het IPR als vakgebied veelal als zeer
technisch en ‘ondoordringbaar’ (ook voor juristen) wordt ervaren.39 Door zijn
professionele beheersing van de IPR-techniek en analytische precisie heeft Paul
Vlas zijn sporen in dit ondoordringbaar gebied van het IPR na vijfentwintig jaar
hoogleraarschap al ruim verdiend. En aangezien het pensioen voor Paul nog
lang niet in zicht is, betekent dit, deo volente, een belofte voor de toekomst van
het Europese en nationale IPR, zowel in het universitaire onderwijs als bij de
Hoge Raad en de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht.

38 ‘Wäre es nicht an der Zeit, die immense Gesetzgebung der vergangenen Jahrzehnte einer
kritischen inhaltlichen Überprüfung zu unterziehen, statt den Drang zur Zentralisierung auf
immer weitere Rechtsgebiete auszudehnen?’, aldus Basedow, a.w., p. 362.

39 Zo stelt M. Wilderspin (‘Règles de compétence et de reconnaissance et d’exécution. L’acquis
et les propositions’, in: M. Fallon, P. Lagarde & S. Poillot-Peruzzetto (dir.), a.w., p. 298) n.a.v.
het streven naar Europese IPR-codificatie: ‘(…) le droit international privé, considéré tradi-
tionnellement comme inaccessible pour des juristes (…)’.
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