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Nieuw wetboek maakt Brussel interessanter voor buitenlandse 
investeerder  
 
Wijzigingen aan insolventierecht, zakenrecht en intellectueel eigendomsrecht. 
 
Het nieuwe wetboek over internationaal privaatrecht (IPR) maakt Brussel interessanter 
voor buitenlandse investeerders. 'Buitenlanders die in Brussel willen investeren, 
aarzelen vaak omdat niet duidelijk is welk recht van toepassing is als er geschillen 
rijzen', licht senator Alain Zenner toe. Dat is nu geregeld. De senaat stemt vandaag 
over de codex. Vanaf volgende week buigt de kamer zich over de wettekst. 
 
De IPR-codex wijzigt het 
Belgische insolventie-en 
zakenrecht. 'Het 
Belgische insolventierecht 
is hopeloos verouderd. 
We hebben van de 
gelegenheid gebruik 
gemaakt om een aantal 
Europese bepalingen in 
te passen in het wetboek. 
Daardoor zijn vele dingen 
duidelijker geworden', 
verklaarde senator Alain 
Zenner. Zenner was in de 
vorige legislatuur rege-
ringsecretaris voor de 
modernisering van de 
financiën en de strijd 
tegen de fiscale fraude. 
Zenner is ervan overtuigd 
dat door het nieuwe 
wetboek het belang van 
Brussel als forum voor 
internationale bedrijven 
veel groter wordt. 'Onze 
mangele economische 
wetgeving heeft grote 
nadelige effecten: de 
verhuizing van 
internationale financiële 
operaties naar New York, 
Londen, Parijs en 
Luxemburg. Daarnaast 
vragen buitenlandse 

investeerders een grote 
risicopremie bij gebrek 
aan juridische zekerheid. 
Bovendien ontwikkelt het 
recht zich op twee 
snelheden: een moderne 
Europese regelgeving 
voor banken en beurs-
vennootschappen, terwijl 
bedrijven en individuen 
het met 19de-eeuwse 
wetgeving moeten doen. 
Dat tast de competitiviteit 
van onze bedrijven aan.' 
 
Een en ander wordt nu 
duidelijker in de wet. Dat 
is van essentieel belang 
voor grote insolventie-
procedures waar buiten-
landse investeerders bij 
betrokken zijn, zoals de 
afwikkeling van het 
faillissement van Lernout 
& Hauspie. De wet 
bepaalt dat een Belgische 
curator verplicht is samen 
te werken met de 
beheerders van buiten-
landse insolventieproce-
dures over dezelfde 
schuldenaar. De voor- 
waarde is wel dat de 
informatie-uitwisseling in 

twee richtingen gebeurt. 
De wet bepaalt ook onder 
welke voorwaarden een 
Belgische rechter een 
buitenlandse rechterlijke 
beslissing over een 
insolventieprocedure 
moet erkennen. De fede-
rale minister van Justitie, 
Laurette Onkelinx, merkte 
op dat de nieuwe IPR-
codex de gerechtelijke 
achterstand helpt terug te 
dringen: 'Vandaag wor-
den massaal processen 
gevoerd om te weten te 
komen welk recht 
toepasbaar is, het onze of 
het buitenlandse. Vele 
van die processen 
kunnen worden ver-
meden'. 
 
Het wetboek heeft ook 
een belangrijke invloed 
op het familierecht in 
België. Nieuwe regels 
wijzen aan welk recht op 
gemengde huwelijken 
toepasbaar is. Er staan 
ook innoverende bepa-
lingen in over verstoting 
en homohuwelijken.
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