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1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Zgn. eerste “lock down”

• Het M.B. van 18 maart 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken (B.S. 18.03.2020)

• Het M.B. van 23 maart 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken (BS 23.03.2020).
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1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Artikel 1. § 1 (M.B. 18.03.2020).
De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:
- de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
- de dierenvoedingswinkels;
- de apotheken;
- de krantenwinkels;
- de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
- de kappers, die slechts één klant per keer mogen ontvangen in de
zaak en dit op afspraak.
De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van
social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een
afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregelen zijn van
toepassing op alle activiteiten bedoeld in het besluit.

1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Ratio Legis:

Overwegende dat, gezien wat voorafgaat, de bijeenkomsten in
besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, een
specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid
Overwegende dat het noodzakelijk is om, teneinde de
verspreiding van het virus te vertragen en te beperken,
onmiddellijk over te gaan tot het opleggen van de maatregelen
die onontbeerlijk zijn voor de volksgezondheid
Overwegende dat een politiemaatregel houdende het
samenscholingsverbod bijgevolg onontbeerlijk en proportioneel
is
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1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Zgn. tweede “lock down”

• Het M.B. van 1 november 2021 houdende wijziging van
het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken (BS 01.11.2020).

1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Artikel 6. § 2 (M.B. 01.11.2021).
De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan
consumenten zijn gesloten voor het publiek, maar kunnen hun
activiteiten voortzetten via levering of via een systeem op afspraak om
vooraf bestelde goederen in open lucht op te halen, met naleving van
de minimale regels bedoeld in de eerste paragraaf, derde lid.
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1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Artikel 6. § 2 (M.B. 01.11.2021).
In afwijking van het eerste lid, mogen de volgende inrichtingen of onderdelen van inrichtingen geopend
blijven voor het publiek voor zover ze in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden, en dit enkel voor
het aanbieden van deze goederen:
1° de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
2° de winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten;
3° de dierenvoedingswinkels;
4° de apotheken;
5° de kranten- en boekenwinkels;
6° de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
7° de telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen;
8° de winkels voor medische hulpmiddelen; 9° de doe-het-zelfzaken;
10° de tuincentra en boomkwekerijen;
11° de bloemen- en plantenwinkels;
12° de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten;
13° de gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;
14° de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen;
15° de winkels voor schrijf- en papierwaren.

1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Artikel 8bis (M.B. 26.03.2021).
“§ 1. Onder voorbehoud van artikel 8, § 2, kunnen de ondernemingen
en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten hun
activiteiten enkel verderzetten via een systeem van bestellen en
afhalen, van leveren, of via een systeem op afspraak.”
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1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Impact op lopende handelshuurcontracten – betaling
huurgelden?

Huurders vinden dat ze niet moeten betalen voor
periode van sluiting en zoeken juridische grondslag

“Doel heiligt de middelen” (elke reden is goed) 
bijzonder onzuiver juridisch debat

1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Klassieke argument: “overmacht”

- Overmacht in hoofde van de huurder ? Neen
- Financieel onvermogen, zelfs ten gevolge van omstandigheden

die voor de schuldenaar overmacht uitmaken, heeft niet tot
gevolg dat de schuldenaar van zijn betaalverbintenis is bevrijd
(Cass. 28.06.2018)

- Tekortkoming verhuurder?
 Neen? In principe geen gevolgen
 Ja?  Toerekenbaar? (hier speelt ev. overmacht)

Voorvraag: aan wiens rechten / verplichtingen is sluiting
gerelateerd?
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1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Wat is van belang: de overmacht moet de verhuurder verhinderen het
beloofde genot te verschaffen (opdat de huurder een
vermindering/vrijstelling van de huur zou kunnen claimen op grond
van de overmachtssituatie).

Er moet sprake zijn van een verstoring van het beloofde genot.

De kernvraag is dus of het algemeen sluitingsbevel van de overheid
kan worden beschouwd als een situatie van overmacht in hoofde van
de verhuurder die hem verhindert om het genot van het goed te
verschaffen (genotsverstoring), dan wel als een situatie van overmacht
die enkel slaat op de activiteiten van de huurder (namelijk de
onmogelijkheid om haar handelszaak uit te baten).

1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Onderscheid bevestigd in Cass. 17.04.1980, AC 1979-80, nr. 528
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1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

cassatiearrest maakt een onderscheid tussen een
overmachtssituatie die betrekking heeft op de uitbating van de
huurder en een overmachtssituatie die de verhuurder verhindert
het beloofde genot te verschaffen

Meermaals al feitenrechters teruggefloten door het Hof van
Cassatie omdat zij niet duidelijk vaststelden dat de
overmachtssituatie (waarmee partijen worden geconfronteerd)
de verhuurder verhinderde het genot te verschaffen zoals
beloofd, en niet louter de huurder hinderde in zijn uitbating

1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

« il faut (…) que le preneur soit troublé dans la jouissance de la chose
elle-même, et non pas seulement dans les profits ou dans les
bénéfices qu’il espérait retirer de l’usage ou de la jouissance de la
chose, par l’exercice de son commerce notamment. Le bailleur promet
au preneur de lui prester la pleine et entière jouissance de la chose ; il
ne lui garantit pas que cette jouissance sera fructueuse. En
conséquence, il satisfait à son obligation dès qu’il est constant en fait
que le preneur a effectivement eu la pleine et entière jouissance de la
chose louée. Si tout en ayant eu cette jouissance, il a dû subir l’effet,
soit de certains agissements de tiers, soit des circonstances qui ont eu
pour résultat de rendre son commerce ou sa profession moins
fructueux, moins profitable, ce son là des aléas dont il doit supporter
personnellement la charge, et qui ne lui donnent aucun recours contre
le bailleur. » (H. De Page, Traité, IV, 1938, nr. 603)
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1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Vreemde lezing van artikel 1. § 1 (M.B. 18.03.2020).

De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:
- de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
- de dierenvoedingswinkels;
- de apotheken;
- de krantenwinkels;
- de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
- de kappers, die slechts één klant per keer mogen ontvangen in de
zaak en dit op afspraak.
De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van
social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een
afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregelen zijn van
toepassing op alle activiteiten bedoeld in het besluit.

1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Artikel 6. § 2 (M.B. 01.11.2021).
De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan
consumenten zijn gesloten voor het publiek, maar kunnen hun
activiteiten voortzetten via levering of via een systeem op afspraak om
vooraf bestelde goederen in open lucht op te halen, met naleving van
de minimale regels bedoeld in de eerste paragraaf, derde lid.
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1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Artikel 1. § 1 (M.B. 18.03.2020).
De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:
- de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
- de dierenvoedingswinkels;
- de apotheken;
- de krantenwinkels;
- de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
- de kappers, die slechts één klant per keer mogen ontvangen in de zaak en dit op
afspraak.
De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing
te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke
persoon. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle activiteiten bedoeld in het
besluit.

Geen enkele verwijzing naar onroerende goederen (of het genot daarvan), enkel
naar welbepaalde activiteiten, nl. diegene die veel volk samenbrengen en zodoende
niet verenigbaar zijn met het opgelegde samenscholingsverbod (>< Higny)

1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Samengevat: overmacht/risicoleer is onzekere
rechtsgrond om betalingsverplichting niet na te komen
als huurder !

Bovendien (zelfs indien juridisch correct):
overmacht/risicoleer is vaak zelfs een te beperkte
rechtsgrond om een evenwichtige, lange termijn
oplossing te bewerkstelligen (immers sowieso beperkt
tot de duur van de effectieve sluiting, nl. 18.03.2020 –
11.05.2020)
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1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

In de gepubliceerde rechtspraak soms risicoleer aanvaard:

- Vred. Brugge 4, 28 mei 2020 (1722 BW)
- Vred. Schaarbeek 1, 22 juni 2020
- Vred. Antwerpen 2, 13 juli 2020 (obiter dictum)
- Vred. Etterbeek 30 oktober 2020
- Vred. Antwerpen 2, 3 september 2020
- Vred. Luik 30 juli 2020 (zelfs heel ruim)
- Vred. Roeselare 24 november 2020

1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

In de gepubliceerde rechtspraak veelal risicoleer
verworpen:

- Vred. St-Pieters-Woluwe, 2 juli 2020
- Vred. Gent 1, 6 juli 2020
- Vred. Antwerpen 3, 10 juli 2020
- Vred. Bree, 16 juli 2020 (feitelijk stoornis derden?)
- Vred. Brugge 3, 17 juli 2020
- Vred. Houthalen-Helchteren, 28 juli 2020
- Vred. Elsene, 29 oktober 2020
- Vred. Bree, 7 januari 2021 (feitelijk stoornis derden?)
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1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Opvallende vaststellingen:

- Belang bestemming bepaalt uitkomst !
Cf. Cass. 9 januari 1919

- Vaak lage huurprijs in debat
- Zeer vaak reeds bestaande problematiek van wanbetalingen

in hoofde huurder
- Vaak horeca

- Grote spelers hebben veelal akkoord gemaakt (50/50) (infra)

1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Alternatief: goede trouw / rechtsmisbruik (art. 1134 BW)

Huurovereenkomst is voor de partijen een micro-cosmos waarin ze
zich loyaal moeten opstellen en bij de uitvoering (of eis tot nakoming)
met elkaars belangen rekening dienen te houden (op straffe zijn
rechten te misbruiken, door enkel en alleen in eigen belang te
handelen).

Zonder meer opeisen van de volledige huur voor (maart,) april en mei
zou m.i. niet verenigbaar zijn met de eisen van goede trouw.

Boodschap is dus: onderhandelen en een win-win op lange termijn
trachten na te streven, rekening houdend met elkaars belangen.
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1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

In de rechtspraak uitzonderlijk rechtsmisbruik
aanvaard:

- Vred. St-Pieters-Woluwe, 2 juli 2020
- Vred. Brussel 19 november 2020

1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Alternatief: Imprevisieleer?

In de regel verworpen in de rechtspraak (logisch)

1 x aanvaard in de rechtspraak (op grond van
toekomstig recht…)
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1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

rechtspraak in graad van beroep:

- REA Brugge 30 juni 2021

- REA Gent 26 maart 2021

1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Zal rechtspraak over 2e lock down anders zijn / strenger
zijn?

Nog minder link met verplichtingen verhuurder
(activiteiten blijven toegelaten) risicoleer?

Meer toepassing rechtsmisbruik?  houding tijdens
eerste lock down zal mee uitkomst bepalen
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1. Federale overheidsmaatregelen
Nationale Veiligheidsraad

Vred. Hasselt 30.03.2021 versus Vred. Namen
12.11.2021 (enkel huur november – LD2)

(identiek geval, andere beoordeling)

Hasselt: geen imprevisie, geen misbruik (o.a. gezien
LD1)
Namen: imprevisieleer

2. Hinderpalen

• Art. 3, lid 3 HHW
– Dwingend recht

– Geen enkele afbreuk (geen drempel) 
rechtstreeks uit de wet! (cf. Cass. 2003)

– Periodiciteit
– Opzeggingstermijn
– Vormvereisten
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2. Hinderpalen
Cass. AR C.18.0493.N, 9 september 2019

De door artikel 3, derde lid, Handelshuurwet bepaalde
voorziene mogelijkheid tot vroegtijdige beëindiging van de
huur door de huurder bij het einde van elke driejarige
periode, is een dwingende wetsbepaling, die tot bijkomende
bescherming strekt van de huurder en waarvan partijen niet
mogen afwijken door een andersluidend beding.
Het beding dat voorziet in het verlies van een contractueel
bedongen voordeel voor het geval de huurder van deze
mogelijkheid tot vroegtijdige beëindiging gebruik maakt,
houdt dergelijke verboden afwijking in en is derhalve nietig.

2. Hinderpalen
Cass. AR C.09.0624.F, 06.01.2011

Wanneer een van de partijen de keuze geboden bij artikel 1184 Burgerlijk
Wetboek misbruikt om van de tegenpartij de tenuitvoerlegging van de
overeenkomst af te dwingen in plaats van de ontbinding ervan met
schadevergoeding te eisen of te aanvaarden, kan het herstel van dat misbruik
erin bestaan dat die partij het recht verbeurt om de gedwongen
tenuitvoerlegging te verkrijgen.

Verbreking door huurder, met redelijk opzeggingstermijn + vergoeding?

Niet uitgesloten via rechtsmisbruik (cf. Vred. Genk – TBO)
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3. Huurprijsherziening?

Artikel 6 Handelshuurwet

Dwingend recht voor beide partijen (“uit kracht van de wet”)
Vred. Antwerpen (2) 13 juni 2019

Schijn van gegrondheid
(Cass. 30 april 1975)

Belangrijk drempelvereiste: evolutie huurwaarde met 15 % ingevolge 
“nieuwe omstandigheden”.

3. Huurprijsherziening?
Drempelvereiste

Vergelijkingsmaatstaf?

Vermoeden
Vred. Antwerpen (2) 11 april 2019

Bewijslast?
Vred. Antwerpen (2) 13 juni 2019

Invloed huurhernieuwing?
Vred. Antwerpen (2) 11 april 2019
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3. Huurprijsherziening?

• Cass. (AR C.15.0019.F) 18 september 2015
Aangezien de artikel 6 Handelshuurwet bepaalde driejarige herziening
van de huur geen verband houdt met het voordelige of dure karakter van
de overeengekomen huurprijs maar met een verhoging of verlaging van
ten minste 15 pct. van de normale huurwaarde van het gehuurde goed,
moet de rechter, die de totale normale huurwaarde van het gehuurde
goed bepaalt met verwijzing naar een waarde per vierkante meter,
rekening houden met de werkelijk gehuurde oppervlakte en niet met de
in de huurovereenkomst bepaalde, lagere, oppervlakte.

3. Huurprijsherziening?

• Cass. 24 december 2015
Onder nieuwe omstandigheden in de zin van artikel 6, eerste lid,
Handelshuurwet moeten worden verstaan, objectieve omstandigheden
die de huurwaarde van een handelspand duurzaam beïnvloeden, maar
die niet voorhanden waren bij het bepalen van de huurprijs en zich
sedertdien hebben voorgedaan, zodat er geen rekening mee kon worden
gehouden bij het bepalen van de huurprijs.
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3. Huurprijsherziening?

• Cass. (AR C.16.0259.N) 10 maart 2017
Onder nieuwe omstandigheden in de zin van voormeld artikel moeten
worden verstaan, objectieve omstandigheden die de huurwaarde van een
handelspand duurzaam beïnvloeden, maar die niet voorhanden waren bij
het bepalen van de huurprijs en zich sedertdien hebben voorgedaan,
zodat er geen rekening mee kon worden gehouden bij het bepalen van de
huurprijs.
Een stijging of daling van het algemeen peil van de huurprijzen of van de
huurprijzen in de omgeving van het gehuurde goed met meer dan 15 pct.
kan als een nieuwe omstandigheid worden beschouwd wanneer de
rechter vaststelt dat de partijen met deze stijging of daling geen rekening
hebben kunnen houden bij de bepalen van de huur.

3. Huurprijsherziening?
Conclusie:

COVID-19 maatregelen zijn geen nieuwe omstandigheden (want –
hopelijk – niet duurzaam), maar mogelijk heeft de COVID-19-crisis wel 
een (duurzaam) effect op huurprijzen (ingevolge falingen en leegstand) 
(en geeft ze zo onrechtstreeks aanleiding tot huurprijsherzieningen)

Zie inmiddels in die zin (geen nieuwe omstandigheden) : 
Vred. Merksem 25 februari 2021
Vred. Anderlecht 14 april 2021
Vred. Hasselt 5 oktober 2021
Vred. Oostende 5 oktober 2021
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4. Actualia duur
Vred. Huy 2 maart 2020

Driejarige periode = einde huur?

Rechtsmisbruik (economische omstandigheden)

5. Actualia hernieuwing

• Art. 14 HHW  ACTIEPLICHT

• Dwingend formalisme
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5. Actualia hernieuwing
Cass. 16.10.2017, C.16.0189.F

Artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet bepaalt dat de huurder die het recht op
hernieuwing verlangt uit te oefenen, zulks of straffe van verval bij exploot van
gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter kennis van de verhuurder
moet brengen, ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden
vóór het eindigen van de lopende huur. De kennisgeving moet op straffe van
nietigheid de voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om
de nieuwe huur aan te gaan en de vermelding bevatten dat de verhuurder
geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde
voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie
maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van
hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een
derde.
De huurder moet de huurhernieuwing dus aan de verhuurder vragen.

5. Actualia hernieuwing

Cass. 16.10.2017, C.16.0189.F

Die bepaling is dwingend ten voordele van de verhuurder,
de "beschermde persoon", zodat het beding dat de
huurder ontslaat van de verplichting de hernieuwing van
de huurovereenkomst te vragen, enkel door een relatieve
nietigheid is aangetast.
Daaruit volgt dat de verhuurder die nietigheid kan
aanvoeren, deze kan verzaken of ze kan bevestigen.
Zolang de verhuurder zich niet op die nietigheid heeft
beroepen, is de schade voor de huurder hypothetisch.
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5. Actualia hernieuwing

1. Wie aan Wie?

“Alle huurders aan alle verhuurders”

Opgelet:
vennootschappen en vertegenwoordiging ! (cf.
Vred. Leuven 15 mei 2018)

5. Actualia hernieuwing

Vred. Merksem 27.05.2021
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5. Actualia hernieuwing

Vred. Vorst 16.02.2021

Aanvraag aan een derde – aanvraag aan een 
zustervennootschap - schijnleer

5. Actualia hernieuwing
2. Hoe en Wanneer?

– voortijdige akkoorden? / huurbeloftes? (infra)

– Cass. (AR C.15.0250.F)  1 februari 2016
Misbruik van recht is de uitoefening van een recht op een wijze die de grenzen
van de uitoefening ervan door een voorzichtig en bedachtzaam persoon kennelijk
te buiten gaat. Artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet, bepaalt, in zijn eerste zin,
dat de huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, zulks, op
straffe van verval, bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief
ter kennis van de verhuurder moet brengen, ten hoogste achttien maanden, ten
minste vijftien maanden vóór het verstrijken van de lopende huurovereenkomst.
Hoewel de uitoefening van het recht op hernieuwing onderworpen is aan die
vereisten, verplicht die bepaling de huurder niet andere vormvereisten te
vervullen om de verhuurder in kennis te stellen van zijn hernieuwingsaanvraag.
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5. Actualia hernieuwing
Vred. Westerlo 28 februari 2018

Art. 14, eerste lid Handelshuurwet bepaalt dat de huurder die
het recht op huurhernieuwing wenst uit te oefenen, dit op
straffe van verval bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij
aangetekende brief ter kennis van de verhuurder moet
brengen, ten vroegste achttien maanden en ten laatste
vijftien maanden vóór het einde van de lopende huur.
Deze bepaling handelt niet over de termijn waarbinnen de
aanvraag tot huurhernieuwing door de verhuurder moet zijn
ontvangen, maar wel over de termijn waarbinnen die
aanvraag aan de verhuurder ter kennis moet worden
gebracht.

5. Actualia hernieuwing
3. Inhoud? 

– A. Voorwaarden: 
‘vrij’ te bepalen

Cass. AR C.15.0347.F, 29 april 2016
Enerzijds moet, met betrekking tot de voorgestelde huurprijs, het aanbod van de huurder ernstig zijn,
gelet op de in de artikelen 18 en 19 van de voornoemde wet vermelde beoordelingscriteria, zodat het in
beginsel waard is om in aanmerking te worden genomen.
Anderzijds, doordat bij ontstentenis van een regelmatig antwoord van de verhuurder, de hernieuwing
plaatsvindt onder de door de huurder voorgestelde voorwaarden, moeten die voorwaarden conform de
wet zijn.
Daaruit volgt dat een aanvraag tot hernieuwing van een handelshuurovereenkomst tegen een belachelijk
lage huurprijs, niet beantwoordt aan het voorschrift van voornoemd artikel 14. Het bestreden vonnis, dat
overweegt dat "de vermelding van een ernstige prijs geen voorwaarde is voor de geldigheid van een
aanvraag tot hernieuwing", schendt voornoemd artikel 14, eerste lid.

Vred. Antwerpen 9 november 2017
Een aanvraag tot hernieuwing van een handelshuur maakt een aanbod tot contracteren uit. Dit aanbod
moet ernstig zijn wat de voorgestelde huurprijs betreft, wat enkel beoordeeld mag worden aan de hand
van de aanvraag tot huurhernieuwing en niet met inachtneming van de latere houding van de huurder in
de procedure.
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5. Actualia hernieuwing

– B. Verzuimvermelding
‘op dezelfde wijze’ (Cass. 02.03.2006)

5. Actualia hernieuwing

Quid foutieve vermelding onroerende goed ?

Vred. Vorst 5 mei 2020
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5. Actualia hernieuwing
• Vroegtijdige overeenkomst van huurhernieuwing ?

• Instemmen met een verlenging van de oorspronkelijke 
duur = ok

• Afstand doen van (een van) de weigeringsgronden van 
art. 16 HHW = ok

• Nooit vrijstelling van art. 14 HHW !
– Overeenkomst die wettelijke termijn voorafgaat kan niet 

afwijken van art.14 HHW
– Overeenkomst van huurhernieuwing die termijn voorafgaat stelt 

huurder niet vrij van verplichting hernieuwing aan te vragen 
conform art. 14 HHW

5. Actualia hernieuwing

• DUS: rechtsgeldigheid vroegtijdige overeenkomst van 
huurhernieuwing ?  genuanceerd antwoord 
wegens dwingend karakter / relatieve nietigheid

– Voor verhuurder: relatieve nietigheid >< dekken en 
uitvoering eisen

– Voor huurder: art. 1134 B.W.: gebonden zolang verhuurder 
zich niet op nietigheid beroept  zal zijn 
hernieuwingsaanvraag hieraan moeten conformeren
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5. Actualia hernieuwing

Cass. 10 december 2015

Uit (art. 18 en 19 Handelshuurwet) volgt dat het, binnen de
perken van de aanspraken van partijen, aan de rechter behoort
om, bij onenigheid tussen de huurder en de verhuurder omtrent
de modaliteiten van de huur, deze modaliteiten in hun plaats
naar billijkheid te bepalen en dat, wanneer de onenigheid de
gevraagde huurprijs betreft, de rechter onder meer rekening
dient te houden met de prijs die in de wijk, de agglomeratie of
de streek gewoonlijk wordt gevraagd voor vergelijkbare
onroerende goederen.

5. Actualia hernieuwing

Cass. 10 december 2015

Uit (art. 18 en 19 Handelshuurwet) volgt dat het, binnen de
perken van de aanspraken van partijen, aan de rechter behoort
om, bij onenigheid tussen de huurder en de verhuurder omtrent
de modaliteiten van de huur, deze modaliteiten in hun plaats
naar billijkheid te bepalen en dat, wanneer de onenigheid de
gevraagde huurprijs betreft, de rechter onder meer rekening
dient te houden met de prijs die in de wijk, de agglomeratie of
de streek gewoonlijk wordt gevraagd voor vergelijkbare
onroerende goederen.

Art. 18 HHW versus art. 807 Ger.W. (na een expertiseverslag)?
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5. Actualia hernieuwing

Cass. 10 december 2015

De bepaling van de huurprijs bij huurhernieuwing vereist
aldus, bij onenigheid, een actief optreden van de rechter,
die, zo nodig, een deskundigenonderzoek gelast ter
inzameling van de dienstige beoordelingselementen.
De rechter vermag hierbij de door de verhuurder
gevraagde aanpassing van de huurprijs niet te verwerpen
op de enkele grond dat deze geen voldoende concrete
elementen aanbrengt die de gevraagde aanpassing
rechtvaardigen.

5. Actualia hernieuwing
Cass. 29 oktober 2015

Uit de samenhang van artikel 18 en 19
Handelshuurwet en uit de wetsgeschiedenis volgt
dat wanneer bij huurhernieuwing onenigheid blijft
bestaan over de huurprijs, de rechter naar
billijkheid, rekening houdend met alle objectieve
omstandigheden en onder meer met de in artikel 19,
eerste lid opgesomde criteria, de normale
huurwaarde van het goed op het ogenblik van de
huurhernieuwing bepaalt.

53

54



28

5. Actualia hernieuwing
Vred. Westerlo 25 april 2018

Overwegende dat art. 18, tweede lid Handelshuurwet bepaalt dat Ons
Ambt desbetreffende uitspraak doet «naar billijkheid». Deze bepaling
geeft aan de rechter een ruime opdracht, die tevens ongewoon is. Ons
Ambt dient daardoor namelijk in de plaats te treden van de
partijautonomie doordat de inhoud zelf van de overeenkomst moet
worden vastgelegd, «niet naar strikt recht, maar eerder in geweten
volgens hetgeen hij (de rechter) persoonlijk in het voorgelegde geval
rechtvaardig acht» (K. Vanhove, o.c., p. 384, nr. 278), die daaromtrent
verder schrijft: «Het oordeel naar billijkheid houdt concreet in dat de
rechter, rekening houdend met de basisafspraken in de oorspronkelijke
huurovereenkomst, erover waakt dat de hernieuwde huur evenwichtige
wederzijdse verbintenissen omvat, op grond van objectieve criteria» en
«de belangrijkste inhoudelijke richtlijn is: geen wijzigingen aanbrengen
die de economie van de (vorige) huurovereenkomst verstoren en die door
(een van de) partijen in het kader van onderhandelingen niet zouden zijn
aanvaard.»

5. Actualia hernieuwing

Vred. Westerlo 25 april 2018

Samenvattend kan derhalve worden gesteld dat de voorwaarden van de
hernieuwde handelshuurovereenkomst door het huidige vonnis dienen
vastgesteld te worden, waarbij de rol van de vrederechter erin bestaat
een redelijke balans te vinden tussen de belangen van de verhuurder en
die van de huurder. Dit vonnis geldt als overeenkomst tussen hen en bindt
de partijen.
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5. Actualia hernieuwing
Vred. Antwerpen 9 november 2017

In geval van betwisting over de voorwaarden waaronder een
hernieuwing van een handelshuur plaatsheeft, moet de rechter
hierover naar billijkheid oordelen, rekening houdend met de
basisafspraken in de oorspronkelijke huurovereenkomst en erover
wakend dat de hernieuwde huurovereenkomst evenwichtige
wederkerige verbintenissen omvat op grond van objectieve criteria.
Dit komt erop neer dat de vrederechter geen wijzigingen aanbrengt
die de economie van de vorige overeenkomst verstoren en die
door een van de partijen in het kader van onderhandelingen niet
aanvaard zouden zijn.

5. Actualia hernieuwing

Corona een invloed op de vaststelling van de huurprijs door rechter?

Neen, de huurwaarde is doorslaggevend, en COVID-19 heeft geen 
directe invloed op de huurwaarde (op korte termijn), mogelijk wel 
effect op lange termijn, maar nu geen argument om rekening mee te 
houden.
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5. Actualia hernieuwing

Vgl. Vred. Brugge 21.10.2021

5. Actualia hernieuwing

Van vaste naar variabele huur?

Vred. Hasselt 7 mei 2009

Vred. Ukkel 23 mei 2019
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6. Actualia uitzettingsvergoeding

• Doel: de huurder vergoeden voor het verlies van de 
handelszaak als gevolg van de uitzetting

2 regels: 

– de huurder moet rechten kunnen laten gelden op de 
handelszaak om aanspraak te kunnen maken op een 
uitzettingsvergoeding
 onderhuurder is eigenaar van de handelszaak
 contractuele vergoeding voor hoofdhuurder-niet-eigenaar?

– de handelszaak moet verloren gaan ingevolge de weigering 
van de hernieuwing
 quid bij verplaatsing?

6. Actualia uitzettingsvergoeding
• Verplaatsing? - Cass 18 november 2019

Hoewel artikel 25 Handelshuurwet de huurder wiens aanvraag tot
huurhernieuwing werd geweigerd wegens gebrek aan wettig belang, geen enkel
recht op een uitzettingsvergoeding biedt, moet, enerzijds, overeenkomstig artikel
14 Handelshuurwet, die weigeringsgrond door de verhuurder binnen de bij wet
gestelde termijn ter kennis zijn gebracht en, anderzijds, de huurder, zoals bepaald
in artikel 16, I, 6°, Handelshuurwet, in de onmiddellijke buurt van het verhuurde
goed een soortgelijke handel zijn begonnen vóór het verstrijken van de termijn
bepaald bij voornoemd artikel 14 voor de kennisgeving door de verhuurder in
antwoord op de aanvraag tot hernieuwing van de huurder, of op dat tijdstip in de
onmiddellijke buurt van het verhuurde goed over een onroerend goed of een
gedeelte van een onroerend goed beschikken waarin hij zijn handelsbedrijf kan
voortzetten.
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6. Actualia uitzettingsvergoeding

Uit de vaststellingen van het niet-bestreden vonnis van 10 november 2017 blijkt
dat, op 5 februari 2014, de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij
de verweerster van haar aanvraag tot huurhernieuwing heeft kennisgegeven, dat
zij de eisers hiervan bij brief van 25 februari 2014 op de hoogte heeft gebracht,
dat de verweerster op 17 februari 2014 de eisers haar aanvraag tot
huurhernieuwing ter kennis heeft gebracht, dat de eisers op 2 april 2014 zowel de
verweerster als de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij hun
weigering tot huurhernieuwing ter kennis hebben gebracht op grond van artikel
16, I, 3°, Handelshuurwet, omdat zij verbouwingswerken wensten uit te voeren,
dat de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij het verhuurde goed
heeft verlaten op 31 juli 2015, datum waarop de huur is geëindigd, en dat de
verweerster de sleutels aan de eisers heeft teruggestuurd bij aangetekende brief
van 3 september 2015.
In zoverre het middel uit artikel 16, I, 6°, Handelshuurwet, afleidt dat de huurder
wiens aanvraag tot huurhernieuwing werd geweigerd op grond van artikel 16, I,
3°, Handelshuurwet, en het verhuurde goed heeft verlaten bij het eindigen van de
huur, geen aanspraak kan maken op een uitzettingsvergoeding omdat hij zich in
de buurt van het verhuurde goed heeft gevestigd en aldus zijn cliënteel heeft
kunnen behouden, faalt het naar recht.

6. Actualia uitzettingsvergoeding
Wanneer bovendien de huurder krachtens artikel 25, eerste lid, 1°,
Handelshuurwet, op regelmatige wijze zijn wil te kennen heeft gegeven om zijn
recht op huurhernieuwing uit te oefenen en hem dat werd geweigerd, heeft hij
recht op een vergoeding die forfaitair is vastgesteld op een jaar huur indien de
verhuurder voornemens is het pand weder op te bouwen overeenkomstig artikel
16, I, 3°.

De Handelshuurwet strekt tot bescherming van de handelszaak. De
uitzettingsvergoeding, zoals zij door die wet is bepaald, strekt ertoe de huurder te
vergoeden voor het verlies van de handelszaak, dat het gevolg is van de uitzetting.

De huurder behoudt zijn recht op de uitzettingsvergoeding, zelfs al heeft hij zijn
handelszaak gevestigd in de buurt van het verhuurde goed, wanneer die
verhuizing het gevolg is van de weigering tot huurhernieuwing.

In zoverre faalt het middel, dat op de tegengestelde opvatting berust, eveneens
naar recht.
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