
Internationale ondernemingsgeschillen kunnen 
vanaf 2019 snel, kwalitatief én in het Engels worden 
beslecht bij een gespecialiseerde rechtbank in 
België: het Brussels International Business Court 
(BIBC). Deze ‘juridische spin-off’ kan geschillen 
aantrekken die anders nooit in ons land beslecht 
zouden worden. We volgen daarmee het voorbeeld 
van onder meer Parijs, Dubai, Londen, Singapore en 
Amsterdam, en versterken de aantrekkingskracht 
van ons land als juridische draaischijf van Europa. 
Bedrijven kunnen door het BIBC beroep doen op 
de knowhow van (internationale) experten met 
hands-on praktijkervaring en topmagistraten.

STERKE 

TROEVEN 

BRUSSELS 

INTERNATIONAL 

BUSINESS COURT

Dat Brussel naam en faam 

heeft binnen de Europese 

en internationale gemeen-

schap is een open deur. Toch

is het niet voor iedereen even 

duidelijk hoe groot de rol van de Europese 

hoofdstad wel is (lees het kader ‘Brussel …’). Haar internationale 

status fundeert wel degelijk de keuze voor Brussel 

als locatie voor een rechtbank gespecialiseerd in internationale 

ondernemingsgeschillen. Het BIBC is niet alleen een belangrijke 

troef voor de (internationale) ondernemingen die hun (hoofd-)zetel in 

Brussel hebben. De centrale ligging en goede bereikbaarheid van de 

BIBC, 
krachtige 
impuls voor 
justitie en 
economie

hoofdstad zorgt er bovendien voor dat ook ondernemingen die 

anders hun geschil niet aanhangig zouden maken bij een klassieke 

Belgische rechtbank hun weg naar het BIBC zullen vinden.

Onderzoek wees uit dat een goedwerkend BIBC ook economische

voordelen genereert. Die lopen we vandaag mis omdat veel

internationale geschillen bij buitenlandse rechtbanken worden 

beslecht. Nederlands onderzoek bracht aan het licht dat, eens 

volledig operationeel, het ‘Netherlands Commercial Court’ jaarlijks 

65 tot 75 miljoen euro omzet per jaar zal opleveren 1. De cijfers van 

het ‘London Commercial Court’ geven eenzelfde indicatie 2. 

Ze verduidelijken dat de juridische sector wel degelijk jobcreatie 

BRUSSELS INTERNATIONAL BUSINESS COURT

De procedure voor 
het BIBC bevordert 
een snelle en 
flexibele rechtsgang 
voor de gebruikers

1 Raad voor de rechtspraak, ‘Plan tot oprichting van de Netherlands 

Commercial Court’ (2015) 18. De maatschappelijke baten vertrekken van de 

veronderstelling van een 125-tal zaken per jaar waarvan 20 in beroep.

2 The City UK – Legal excellence internationally renowned – UK Legal 

Services 2017, blz. 35.
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2. UITSLUITEND ONDERNEMINGEN

Beide partijen moeten ondernemingen zijn. 

De definitie van onderneming is heel breed, 

want als onderneming worden beschouwd:

(i) natuurlijke personen die een zelfstandige 

beroepsactiviteit uitoefenen (dus ook in 

bijberoep), of

(ii) privaatrechtelijke ondernemingen met 

rechtspersoonlijkheid, of 

(iii) privaatrechtelijke ondernemingen zonder 

rechtspersoonlijkheid.

3. VRIJWILLIGHEID

Partijen kunnen hun geschil enkel aan het BIBC 

voorleggen in onderling akkoord. Dat akkoord kan

aan een eventueel geschil voorafgaan, maar kan ook 

daarna ontstaan. Een onderneming die bijvoorbeeld 

niet over Engelssprekende advocaten beschikt, kan

nooit worden verplicht om haar geschillen in het 

Engels, voor het BIBC, te laten oplossen. 

stimuleert (lees het kader ‘Internationale handelsrechtbanken in de 

lift’). Het belang van een internationale rechtbank in Brussel wordt 

extra onderstreept door de Brexit, eens ‘Londen’ Europa verlaat.

Behalve economische, zijn er ook expliciet juridische voordelen. 

De magistraten en experten van het BIBC zullen de aanwezige 

expertise van Belgische professionals aanvullen en verrijken. 

De ondernemingswereld zal daardoor kunnen genieten van de 

knowhow van (internationale) juristen en experten (zie verder) 

en de uitwisseling van (internationale) best practices. Die kruis-

bestuiving zal de expertise van alle actoren versterken. 

WAT DOET HET BIBC?

Het BIBC beslecht internationale ondernemingsgeschillen in het 

Engels. Het internationaal ondernemingsrecht geeft de partijen 

de vrijheid om onderling af te spreken welke regels zij op hun 

overeenkomst van toepassing achten. Ze beslissen zelf over de 

locatie waar het geschil zal worden beslecht en kiezen uit de 

verschillende procedurevormen, zoals verzoening, bemiddeling, 

arbitrage en de klassieke gerechtelijke procedure. Zo kan een

Franse onderneming (in onderling akkoord) het Engelse recht van

toepassing verklaren voor een geschil met een Chinese klant en 

die zaak voorleggen aan het BIBC.

Het vonnis van het BIBC biedt de in het gelijk gestelde partij de 

mogelijkheid om de beslissing meteen (in heel Europa) te laten 

uitvoeren. Dat betekent bijvoorbeeld dat een ondernemer uit 

Luxemburg een vonnis van het BIBC door een deurwaarder in 

Portugal kan laten betekenen. Een geschil voor het BIBC wordt 

bovendien beslecht door een expertenpanel met hands-on praktijk-

ervaring. Om tegemoet te komen aan de nood aan een snelle en 

flexibele rechtsgang, is geen hoger beroep mogelijk, tenzij cassatie. 

WIE KAN MET EEN GESCHIL NAAR HET BIBC?

Partijen die naar het BIBC willen, moeten aan een aantal voorwaarden 

voldoen. Als de wet voorschrijft dat een geschil uitsluitend moet 

worden behandeld door een specifieke rechtbank (denk aan een

echtscheiding voor de familierechtbank), dan is het BIBC niet bevoegd.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met drie (cumulatieve) 

voorwaarden:

1. INTERNATIONALE DIMENSIE

Tussen de partijen onderling moet een internationaal element 

aanwezig zijn. Dat is het geval als:

(i)  partijen een zetel in verschillende staten hebben, of

(ii)   de plaats waar de belangrijkste verplichtingen moeten 

worden uitgevoerd, of de plaats waarmee het geschil het 

meest verbonden is, gelegen is buiten de staat van vestiging

of gewone verblijfplaats van de partijen, of 

(iii)   de oplossing van het geschil kan worden gevonden in het 

buitenlands recht.

Het BIBC zal veel 
economische 
voordelen genereren

INTERNATIONALE HANDELSRECHTBANKEN 
IN DE LIFT

‘Commercial courts’ of Engelstalige ondenemingsrechtbanken 

bestaan in verschillende soorten en maten in onder meer

Londen, Parijs en Singapore. Ook in Nederland staat de 

oprichting in de steigers. De juridische sector in het Verenigd 

Koninkrijk, waaronder het ‘London Commercial Court’, is goed

voor 311.000 jobs en een omzet van 24,1 miljard pond (2016). Iets 

verder van huis trekt het ‘Dubai International Finance Center 

Court’ (actief sinds 2011) met haar internationale rechters en 

snelle procedures vele zaken aan.
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BRUSSEL …

…  is de vierde 

congresstad ter 

wereld, na Singapore, 

Parijs en Wenen;

…  is de vijfde 

belangrijkste zakenstad van Europa, na Londen, Parijs, Barcelona 

en Frankfurt;

…  heeft, met ruim 5.000 diplomaten, het grootste aantal diplomaten 

van de wereld;

…  telt ongeveer 150 internationaal en Europees georiënteerde 

advocatenkantoren;

…  telt meer dan 2.000 vestigingen van buitenlandse ondernemingen. 

Die buitenlandse ondernemingen vertegenwoordigen zo’n 40% van

het bnp van het Brussels Gewest, wat overeenstemt met ongeveer

een derde van alle jobs in Brussel. In 2016 werden ruim 47.000 

arbeidsplaatsen gecreëerd door internationale en Europese 

instellingen, zoals de Europese Commissie, ambassades, Europese 

scholen en de NAVO.

ENGELS ALS VOERTAAL

Alle processen voor het BIBC worden gevoerd in het Engels. 

Dat is geen verrassende keuze. Uit onderzoek blijkt dat 72% 

van de internetgebruikers wereldwijd de Engelse taal 

gebruiken. Deze trend zet zich door in de internationale 

handelswereld, waar het Engels de lingua franca is.

FORFAITAIRE FINANCIERING 

De procedurekost bij het BIBC hangt niet af van het bedrag 

waarover het geschil handelt, maar wordt forfaitair bepaald. 

Het bedrag staat nog niet vast, maar gaat in de ordegrootte 

van € 20.000, die alle kosten van de procedure moet dekken. 

Zo belast de financiering van het BIBC het budget voor de 

Belgische justitie niet. Omdat de keuze voor het BIBC vrijwillig 

gebeurt, wordt verwacht dat beide partijen een regeling 

treffen over de verdeling van de procedurekost.

SAMENSTELLING BIBC

Het BIBC is samengesteld uit de voorzitter van het 

BIBC (benoemd voor één jaar), een zetelvoorzitter en 

twee ‘Judges in the BIBC’ (twee lekenrechters). De 

voorzitter wordt gekozen uit de raadsheren van het 

Marktenhof 3. De drie leden van de zetel worden door 

de voorzitter zaak per zaak aangesteld. De voorzitter 

van het BIBC heeft vooral een administratieve functie 

en is verantwoordelijk voor de goede werking van het 

hof. Hij stelt de zetel samen, spreekt zich uit over 

wrakingsverzoeken en oefent controle uit op de 

onkostenstaten van de zetelvoorzitter en de ‘Judges 

in the BIBC’. 

De zetelvoorzitter is een Belgische magistraat die 

wordt gekozen uit een, door de regering opgestelde, 

lijst van magistraten. Die magistraten moeten de 

Engelse taal beheersen en beschikken over een goede 

kennis van het economisch recht. Voor de 

lekenrechters mobiliseert de voorzitter twee

uitblinkers in de praktijk. 

Dat kunnen zowel Belgische als internationale experten in het

(internationaal) ondernemingsrecht zijn. Deze samenstelling van

rechters en experten is uniek, combineert de kennis van het 

recht met de kennis over het geschil en biedt voordelen 

vergelijkbaar met bijvoorbeeld die binnen de rechtbanken van

koophandel. Denk aan een fiscaal complexe zaak die kan worden 

voorgelegd aan een panel waarbinnen een expert-fiscalist met 

kennis en ervaring op een specifiek gebied beschikbaar is. 

3 Het 'Marktenhof’, opgericht in 2016, behandelt alle rechtszaken 

tegen de marktregulatoren en is een gespecialiseerde kamer 

bij het Brusselse hof van beroep.

De samenstelling 
van rechters en 
experten is uniek 
en biedt tal van 
voordelen
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