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De administrateur-generaal, Georges Carlens, wenst u
een aangename lectuur van deze nieuwsbrief.
In dit nummer: de uitvoeringsverordening 2017/1105:
informatieformulieren en formulieren van aangifte van
schuldvorderingen in grensoverschrijdende insolventieprocedures
Juridische vraag
Wat zijn de nieuwigheden van de uitvoeringsverordening 2017/1105 van 12.06.2017
tot vaststelling van de formulieren als bedoeld in Verordening 2015/848 betreffende
insolventieprocedures1? Is het gebruik van die formulieren verplicht?
Standpunt FSO
De uitvoeringsverordening vermeldt met name twee modellen van formulieren
waarmee de buitenlandse schuldeisers in kennis worden gesteld van de opening
van een grensoverschrijdende insolventieprocedure en waarmee ze aangifte kunnen doen van hun schuldvorderingen. Het gebruik van die formulieren is niet
verplicht maar de informatie die met een asterisk wordt gemarkeerd, moet in de betrokken documenten staan (informatieve nota en aangifte van schuldvorderingen).
Motivering

•• Inleiding
Verordening 2015/848 van 20.05.2015 betreffende de insolventieprocedures, die
een herziening is van de vorige verordening 1346/2000 van 29.05.20002, legt de
coördinatiemaatregelen vast betreffende het vermogen van een insolvente schuldenaar die het voorwerp uitmaakt van een grensoverschrijdende insolventieprocedure.
De nieuwe verordening is van toepassing vanaf 26 juni 20173.
In vergelijking met de vorige verordening vermeldt de nieuwe verordening4, ter
attentie van de schuldeisers van grensoverschrijdende insolventieprocedures,
de procedures betreffende hun recht om in kennis te worden gesteld van de
opening van een grensoverschrijdende insolventieprocedure en betreffende
de indiening van hun schuldvorderingen.
Verordening 2015/848 heeft het voorwerp uitgemaakt van uitvoeringsverordening
2017/11055, die ook op 26 juni 2017 in werking is getreden.
1

Pb. L141 van 05.06.2015, p.19.

2

Door de nieuwe verordening 2015/848 wordt de oude verordening 1346/2000 opgeheven. Zij neemt echter
grotendeels de oude bepalingen over, en voegt nieuwe specifiekere en modernere bepalingen toe.

3

Met uitzondering van 3 bepalingen, waaronder artikel 24, §1 dat van toepassing is vanaf 26 juni 2018, en artikel
25, toepasselijk vanaf 26 juni 2019. Die twee bepalingen slaan op de creatie van insolventieregisters en op
hun interconnectie.

4

Zie hoofdstuk IV (“Kennisgeving aan de schuldeisers en indiening van hun vorderingen”) van de verordening
2015/848.

5

Uitvoeringsverordening 2017/1105 van de Europese Commissie van 12.06.2017 tot vaststelling van de
formulieren als bedoeld in Verordening 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad betreffende
insolventieprocedures, Pb. L 160 van 22.06.2017, p. 1.

•• Uitvoeringsverordening 2017/1105
Door middel van die uitvoeringsverordening heeft de Europese Commissie
specifieke formulieren opgesteld om de schuldeisers te helpen bij de aangifte
van hun schuldvorderingen.
Die formulieren zijn bij de uitvoeringsverordening gevoegd.
Voor de gemakkelijkheid vindt u de uitvoeringsverordening en haar bijlagen bij
deze nieuwsbrief.

•• De kennisgeving aan de schuldeisers
De verplichte inkennisstelling van de schuldeisers valt ten laste van de rechter
die de insolventieprocedure heeft geopend of van de door die rechter aangewezen
insolventiefunctionaris (artikel 54, §1 van verordening 2015/848).
De gekende buitenlandse schuldeisers zijn van de opening van een insolventieprocedure in kennis gesteld door een aan hen persoonlijk geadresseerde
nota, die "Kennisgeving van insolventieprocedure" is genoemd. Het gaat om
bijlage I bij de uitvoeringsverordening 2017/1105. Dat formulier in bijlage I moet
door de rechter worden ingevuld die bevoegd is in de insolventieprocedure tegen
de schuldenaar of door de insolventiefunctionaris die door die rechter in die
procedure wordt aangewezen.
Die kennisgeving bevat als bijlage een kopie van het formulier "Indiening van
schuldvorderingen", dat de bijlage II is van de uitvoeringsverordening.

•• De aangifte van de schuldvorderingen
De gekende buitenlandse schuldeiser kan zijn schuldvorderingen indienen via
het geüniformiseerde formulier "Indiening van schuldvorderingen", bedoeld in
de uitvoeringsverordening 2017/1105.
Het gebruik van dat formulier is facultatief . Indien de schuldvordering echter
wordt ingediend door andere middelen dan het geüniformiseerde formulier,
moet in die vordering alle informatie worden vermeld die in dit formulier als
verplicht is aangemerkt.
De punten met een asterisk zijn verplicht in te vullen.

6

Die uitvoeringsverordening bevat vier formulieren als bijlage. Bijlagen I en II worden aangehaald in deze
nieuwsbrief. Wij vermelden gewoon dat bijlagen III en IV specifiekere formulieren zijn:
- "Bezwaar in verband met groepscoördinatieprocedures", die de insolventiefunctionaris aangewezen
met betrekking tot een lid van een groep ondernemingen toelaat om bezwaren te maken en om die aan
de rechter te bezorgen die belast is met de aanvraag tot opening van een groepscoördinatieprocedure.
-

7

"Verzoek om toegang tot gegevens", waarmee informatie kan worden verkregen in verband met een
schuldenaar natuurlijke persoon die in het insolventieregister wordt vermeld.

Art. 55 §§1 en 4 van verordening 2015/848.

Wenst u de Nieuwsbrief fso niet langer te ontvangen?
Breng ons op de hoogte via e-mail op fsoffe@fsoffe.fgov.be of neem contact op via:
Fonds sluiting ondernemingen
Keizerslaan 7 – 1000 Brussel

Tel. 02 513 77 56
Fax 02 513 44 88

Uw suggesties of opmerkingen bij de nieuwsbrief zijn steeds welkom.

