BIJLAGE I

KENNISGEVING VAN INSOLVENTIEPROCEDURE
(Artikel 54, lid 3, van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad
van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures – PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19)
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BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR SCHULDEISERS
Overeenkomstig artikel 54 van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement
en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures wordt u er hierbij van in
kennis gesteld dat in een andere lidstaat een insolventieprocedure1 is geopend tegen uw
schuldenaar (zie punt 1 van dit formulier).

□

U wordt uitgenodigd uw vorderingen tegen de schuldenaar in te dienen zoals
hieronder wordt uiteengezet.

□

U kan uitgenodigd worden uw vorderingen tegen de schuldenaar op een later
tijdstip in te dienen aan de hand van een afzonderlijke kennisgeving, op voorwaarde
dat de voorschriften voor indiening van vorderingen krachtens nationaal recht in
acht worden genomen.

□

U hoeft uw vorderingen niet afzonderlijk in te dienen.

Als u wordt uitgenodigd uw vorderingen in te dienen, kunt u daarvoor gebruikmaken
van het desbetreffende standaardformulier

□

dat bij deze kennisgeving is gevoegd, of

□

dat kan worden opgehaald via de volgende link: ............................................................

Taal
Vorderingen kunnen in een van de officiële talen van de instellingen van de Europese
Unie worden ingediend. Niettemin kan u later worden verzocht om een vertaling in de
officiële taal van de lidstaat waar de procedure is geopend of, indien er meerdere
officiële talen in die lidstaat bestaan, in de officiële taal of een van de officiële talen van
de plaats waar de insolventieprocedure is geopend, of in een andere taal die deze lidstaat
vooraf als aanvaardbaar heeft opgegeven (de door de lidstaten als aanvaardbaar
opgegeven talen vindt u hier: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447en.do?clang=nl].
Aanvullende informatie
Voor meer informatie over insolventieprocedures in de lidstaten, zie: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=nl2].
Voor nuttige informatie over de insolventieprocedure waarop deze kennisgeving
betrekking heeft, kunt u de volgende website van het Europese e-justitieportaal
raadplegen: [...]2,3.
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Onder "insolventieprocedure" wordt verstaan een procedure in de zin van artikel 1 van Verordening (EU)
2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PB L
141 van 5.6.2015, blz. 19). Bijlage A bij de verordening bevat een lijst van deze procedures.
Als u dit formulier gebruikt, gelieve dan altijd te verwijzen naar de hyperlink die de betrokken webpagina van
het Europese e-justitieportaal opent.
Deze functie van het Europese e-justitieportaal zal pas vanaf 26 juni 2019 beschikbaar zijn (zie artikel 92 van
Verordening (EU) 2015/848).
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RICHTSNOEREN VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER

DIT

STANDAARDFORMULIER VOOR KENNISGEVING MOET WORDEN INGEVULD DOOR DE

RECHTER DIE BEVOEGD IS VOOR DE INSOLVENTIEPROCEDURE TEGEN DE SCHULDENAAR, OF
DOOR DE INSOLVENTIEFUNCTIONARIS DIE DOOR DIE RECHTER IN DE PROCEDURE IS
AANGEWEZEN.

HET FORMULIER MOET WORDEN TOEGEZONDEN AAN BEKENDE SCHULDEISERS DIE ZICH IN
ANDERE LIDSTATEN BEVINDEN.
Taal van het formulier
Het kennisgevingsformulier wordt verstrekt in de officiële taal van de lidstaat waar de
procedure is geopend of, indien er verscheidene officiële talen in die lidstaat bestaan, in de
officiële taal of een van de officiële talen van de plaats waar de insolventieprocedure is
geopend, of in een andere taal die deze lidstaat als aanvaardbaar overeenkomstig artikel 55,
lid 5, van Verordening (EU) 2015/848 heeft opgegeven, indien kan worden aangenomen dat
die taal voor de buitenlandse schuldeisers bevattelijker is.
Wijze van kennisgeving
Om een snelle overdracht van informatie aan in een andere lidstaat verblijvende of gevestigde
schuldeisers te waarborgen, is Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement
en de Raad4 over de betekening en kennisgeving van stukken niet van toepassing voor de
verplichting schuldeisers te informeren.
Richtsnoeren voor specifieke punten van het formulier
Deel II van het formulier moet alleen worden ingevuld indien deze kennisgeving ook een
uitnodiging aan de schuldeiser is om zijn vorderingen tegen de schuldenaar in te dienen.
Als u deel II niet invult, moet u een andere kennisgeving aan de buitenlandse schuldeisers
toezenden zodra deze schuldeisers op grond van het geldende insolventierecht ertoe verplicht
zijn hun vorderingen afzonderlijk in te dienen in de procedure.
Bij het invullen van het formulier moet u rekening houden met het volgende.


Het invullen van punten met een asterisk (*) is verplicht.



Het invullen van punten met twee asterisken (**) is verplicht, onder een bepaalde
voorwaarde. Deze voorwaarde staat tussen haakjes bij het betrokken punt of in de
zin voorafgaand aan het punt.



Het
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invullen

van

punten

zonder

specifieke

markering

is

facultatief.

Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de
betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of
in handelszaken (de betekening en kennisgeving van stukken), en tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 1348/2000 van de Raad (PB L 324 van 10.12.2007, blz. 79).
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Gelieve bij het invullen van dit formulier de volgende landencodes te gebruiken om een
lidstaat aan te duiden: Oostenrijk (AT), België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Tsjechië
(CZ), Duitsland (DE), Estland (EE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Finland (FI), Frankrijk
(FR), Kroatië (HR), Hongarije (HU), Ierland (IE), Italië (IT), Litouwen (LT), Luxemburg
(LU), Letland (LV), Malta (MT), Nederland (NL), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië
(RO), Zweden (SE), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Verenigd Koninkrijk (UK).
In punt 1.2 wordt onder "registratienummer" verstaan het overeenkomstig het nationaal
recht aan de betrokken entiteit of persoon toegekende individuele identiteitsnummer. Als de
schuldenaar een vennootschap of een rechtspersoon is, is dit het nummer in het nationale
handels- of verenigingenregister. Als de schuldenaar een natuurlijke persoon is die als
zelfstandige een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent (ondernemer), is dit het
identificatienummer dat hij heeft in de lidstaat waar de insolventieprocedure is geopend, en
waaronder hij zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent. Ingeval krachtens het nationaal
insolventierecht van de lidstaat waar de insolventieprocedure is geopend, het
belastingnummer of het persoonlijke identiteitsnummer van de schuldenaar wordt gebruikt
om de natuurlijke persoon die als zelfstandige een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent, te
identificeren, moet dat nummer worden opgegeven.
Onder punt 2.1 (over het "type insolventieprocedure") moet aan de hand van de in bijlage A
bij Verordening (EU) 2015/848 opgenomen lijst van nationale procedures worden vermeld
welk type insolventieprocedure en, indien van toepassing, welk relevant subtype van die
procedure overeenkomstig het nationaal recht is geopend.
In punt 2.3 wordt onder "de rechter die de insolventieprocedure opent" verstaan de
rechterlijke instantie of enig andere bevoegde instantie van een lidstaat die krachtens het
nationaal recht bevoegd is om een insolventieprocedure te openen, een dergelijke opening te
bekrachtigen of tijdens die procedure beslissingen te geven.
De in punt 5 bedoelde termijn mag niet korter zijn dan 30 dagen volgend op de
openbaarmaking van de opening van de insolventieprocedure in het insolventieregister van de
lidstaat waar de procedure is geopend, of, indien de informatie over de schuldenaar niet in het
nationale register is opgenomen, volgend op de datum waarop de schuldeiser deze
kennisgeving ontvangt.
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DEEL I
Bijzonderheden van de zaak
1.

Schuldenaar

1.1.

Naam*

1.1.1

Naam (indien de schuldenaar een vennootschap of een rechtspersoon is):

of
1.1.2

Achternaam:

1.1.3

Voorna(a)m(en):

(indien de schuldenaar een natuurlijke persoon is)
1.2.

Registratienummer (invullen indien er een is overeenkomstig het nationaal recht van
de lidstaat waar de insolventieprocedure is geopend)**:

1.3.

Adres (tenzij punt 1.5 van toepassing is)**

1.3.1

Straat en nummer/postbus:

1.3.2

Plaats en postcode:

1.3.3

Land:

1.4.

Ander adres

1.4.1

Straat en nummer/postbus:

1.4.2

Plaats en postcode:

1.4.3

Land:

1.5.

Geboortedatum en -plaats (invullen als de schuldenaar een natuurlijke persoon is en
een beschermd adres heeft)**:

1.6.

Aanvullende informatie inzake de identiteit van de schuldenaar

1.6.1

Persoonlijk identiteitsnummer van de schuldenaar:

1.6.2

Volledige meisjesnaam van de moeder:

1.6.3

Naam van de vader:

1.6.4

Nationaliteit:

1.6.5

Overige (gelieve te specificeren):

Het invullen van punten met een asterisk (*) is verplicht.
Het invullen van punten met twee asterisken (**) is verplicht, onder een bepaalde voorwaarde.
Het invullen van punten zonder specifieke markering is facultatief.
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2.

De betrokken insolventieprocedure

2.1.

Type insolventieprocedure die jegens de schuldenaar is geopend*:

2.2.

Datum van opening van de insolventieprocedure (in de zin van Verordening (EU)
2015/848)*:

2.3.

Rechter5 die de insolventieprocedure heeft geopend*

2.3.1

Naam:

2.3.2

Adres

2.3.2.1. Straat en nummer/postbus:
2.3.2.2. Plaats en postcode:
2.3.2.3. Land:
2.4.

Referentienummer van de zaak (in voorkomend geval)**:

2.5.

In de procedure aangewezen insolventiefunctionaris(sen) (in voorkomend geval)**

2.5.1

Naam:

2.5.2

Adres

2.5.2.1. Straat en nummer/postbus:
2.5.2.2. Plaats en postcode:
2.5.2.3. Land:
2.5.2.4. E-mail:

Het invullen van punten met een asterisk (*) is verplicht.
Het invullen van punten met twee asterisken (**) is verplicht, onder een bepaalde voorwaarde.
Het invullen van punten zonder specifieke markering is facultatief.
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Onder "rechter" wordt verstaan de rechterlijke instantie of elke andere bevoegde instantie van een lidstaat die
bevoegd is om een insolventieprocedure te openen, een dergelijke opening te bekrachtigen of tijdens die
procedure beslissingen te geven (artikel 2, punt 6, onder ii), van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees
Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures).
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DEEL II
Informatie inzake het indienen van vorderingen
3.

Orgaan of persoon/instantie waarbij de vorderingen moeten worden ingediend*:

□

de in punt 2.3 van dit formulier opgegeven rechter,

of

□

de in punt 2.5 van dit formulier opgegeven insolventiefunctionaris,

of

□

een ander orgaan of een andere persoon/instantie dan bedoeld in punt 2.3 of in
punt 2.5. Gegevens van dit orgaan of deze persoon/instantie:
3.1.

Naam (slechts invullen indien het orgaan of de persoon/instantie waarbij de
vorderingen moeten worden ingediend, niet de in punt 2.3 opgegeven rechter
is, noch de in punt 2.5 opgegeven insolventiefunctionaris)**:

3.2.

Adres (slechts invullen indien het orgaan of de persoon/instantie waarbij de
vorderingen moeten worden ingediend, niet de in punt 2.3 opgegeven rechter
is, noch de in punt 2.5 opgegeven insolventiefunctionaris)**:

3.2.1

Straat en nummer/postbus:

3.2.2

Plaats en postcode:

3.2.3

Land:

3.3.

Tel.:

3.4.

E-mail:

4.

Communicatiekanaal voor het indienen van vorderingen*:

□

post (op het in punt 3 opgegeven postadres)

□

uitsluitend aangetekende post

of

□

fax (naar het volgende faxnummer): …………………………………………..

of

□

e-mail (naar het volgende e-mailadres): ……………………………………….

□

alleen conform de volgende technische norm (gelieve te specificeren):

of

□

overige (gelieve te specificeren):

Het invullen van punten met een asterisk (*) is verplicht.
Het invullen van punten met twee asterisken (**) is verplicht, onder een bepaalde voorwaarde.
Het invullen van punten zonder specifieke markering is facultatief.
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5.

Termijn(en) voor de indiening van vorderingen (in voorkomend geval)**:

□

vorderingen
moeten
worden
…………………………….......

ingediend

uiterlijk

op:

of

□

6.

verwijzing
naar
de
criteria
voor
de
termijn:…………………………………………….

berekening

van

die

Gevolgen van het niet-nakomen van de in punt 5 genoemde termijn voor indiening van
vorderingen*

□

Extra kosten die samenhangen met de te late indiening, zijn voor uw rekening.

□

U zal worden uitgesloten van (tussentijdse of afsluitende) verdelingen die
plaatsvinden vóór de indiening (of aanvaarding) van uw vordering.

□

U verliest het recht om uw stem uit te brengen in besluitvormingsprocessen of op
vergaderingen van schuldeisers die plaatsvinden vóór de indiening van uw
vordering.

□

U zal een individueel verzoek tot aanvaarding van uw vordering moeten indienen
bij de rechter.

□

De op uw vordering gebaseerde schuld zal in de procedure als afgelost worden
beschouwd.

□

Uw vordering zal mogelijk niet in aanmerking worden genomen in de procedure.

□

U verbeurt de voorrechten of zekerheidsrechten die verbonden zijn aan de
vordering.

□

Overige (gelieve te specificeren):

7.

Andere voorwaarden die moeten vervuld zijn wanneer u uw vordering indient

□

Overeenkomstig de wetgeving inzake insolventieprocedures moeten het bedrag
van de vordering (punt 6.1.8 van het standaardformulier "Indiening van
schuldvorderingen") en de kosten die bij het instellen van die vordering zijn
gemaakt (punt 6.4.3 van het standaardformulier "Indiening van
schuldvorderingen"), worden opgegeven in de munteenheid van de lidstaat waar
de insolventieprocedure is geopend. In dit geval is de munteenheid:
□ Euro (EUR) □ Bulgaarse lev (BGN) □ Tsjechische kroon (CZK) □ Kroatische
kuna (HRK) □ Hongaarse forint (HUF) □ Poolse zloty (PLN) □ Roemeense leu
(RON) □ Zweedse kroon (SEK) □ Britse pond (GBP).

□

Overige (gelieve te specificeren):

Het invullen van punten met een asterisk (*) is verplicht.
Het invullen van punten met twee asterisken (**) is verplicht, onder een bepaalde voorwaarde.
Het invullen van punten zonder specifieke markering is facultatief.
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8.
Verplichting voor schuldeisers met een bevoorrechte vordering of een zakelijk
zekerheidsrecht*:

□

u moet bij het indienen van uw vordering de specifieke aard ervan vermelden, of

□

u moet uw vorderingen indienen, of

□

u hoeft uw vorderingen niet in te dienen, of

□

u moet uw vorderingen indienen voor het aandeel dat niet wordt gedekt door de
waarde van de zekerheid of van de voorrang, of

□

u moet het maximumbedrag vermelden dat waarschijnlijk door de zekerheid
wordt gedekt

□

overige (gelieve te specificeren):

9.

Vorderingen van lagere rang

□

10.

Vorderingen van lagere rang en achtergestelde vorderingen worden alleen
ingediend op uitdrukkelijk verzoek van de voor de insolventieprocedure bevoegde
rechter.
Overige informatie die relevant kan zijn voor de schuldeiser:

Het invullen van punten met een asterisk (*) is verplicht.
Het invullen van punten met twee asterisken (**) is verplicht, onder een bepaalde voorwaarde.
Het invullen van punten zonder specifieke markering is facultatief.
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DEEL III
Datum en handtekening
Deze kennisgeving wordt gedaan door:
Naam:
Optredend als:

□

de voor de insolventieprocedure bevoegde rechter

□

de in de insolventieprocedure aangewezen insolventiefunctionaris

Gedaan te …………….............,

op (datum) …………………………..........

Handtekening en/of stempel: ………………………………………………
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