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 Diversen   

tenietgaan (d.w.z. dat het goed fysiek nog bestaat, maar dat 
de verhuurder in de onmogelijkheid verkeert om de huurder 
het overeengekomen genot en gebruik te verschaffen) van het 
gehuurde goed wanneer de maatregelen opgelegd worden 
wanneer een huurovereenkomst lopende is.
De door de overheid opgelegde maatregelen zijn immers 
slechts van tijdelijke aard.
Het betreft geen definitieve onmogelijkheid die dan blijft be-
staan gedurende de nog te lopen huurtijd zodat artikel 1722 
Oud BW dan niet toepasselijk is (vgl.: S. STIJNS, S. JANSEN 
en F. PEERAER, “Schorsing en beëindiging van de huurover-
eenkomst naar gemeen recht” in M. DAMBRE, B. HUBEAU 
en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, 
die Keure, 2015, 777, nr. 109); S. BEYAERT, “Art. 1722 BW” 
in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Kluwer, losbl., 6; J. VANKERCKHOVE (ed.), Le 
louage des choses, I. Les baux en général in Les Novelles, 
Droit civil, Brussel, Larcier, 2000, 282, nr. 425; MARYSSE, 
S., in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze com-
mentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, BW 
Art. 1719, 3°, 1721, 1722, 1723 en 1725-1727- 71; HIGNY,M., 
“Le paiement du loyer et des charges au bailleur dans le bail 
d’un bien immeuble face au coronavirus”, J.T., Chronique 
judiciaire, 2020).
In huidig concreet geval is er evenwel wel sprake van een 
juridisch tenietgaan gezien de onmogelijkheid definitief is 
blijven bestaan gedurende de korte looptijd van de huur-
overeenkomst.
Dit maakt dat eiseres op grond van artikel  1722 Oud BW 
gerechtigd is op volledige terugbetaling gezien er geen scha-
deloosstelling verschuldigd kan zijn.

De aanleg

Gelet op artikel 617, 1ste lid Ger. W. wordt huidig vonnis in 
laatste aanleg gewezen gezien de waarde van de vordering 
het bedrag van 2.000 euro niet overschrijdt.

De kosten

1. Verweerder dient als in het ongelijk gestelde partij in 
principe verwezen te worden in de kosten.

2. Er is, onder meer gelet op het gegeven dat er conclusies 
dienden gemaakt te worden, geen reden om in te gaan op 
de vraag van verweerster om de rechtsplegingsvergoeding te 
begroten op het minimumbedrag.

3. Er is evenmin enige reden om de maximale rechtsple-
gingsvergoeding toe te kennen. Verweerster heeft immers 
nog altijd het recht om de aanspraken van eiseres te betwis-
ten waarbij haar verweer in geen geval als dilatoir kan be-
stempeld worden.

4. Verweerster stelt evenwel volledig terecht dat ze niet ge-
houden kan zijn tot betaling van de kosten van de dagvaar-
ding. Verweerster heeft immers op ondubbelzinnige wijze 
en tijdig meegedeeld dat ze akkoord was om minnelijk te 
verschijnen. Ze wees eiseres volledigheidshalve ook op de 
mogelijkheid om de vordering in te leiden bij middel van 
een verzoekschrift op tegenspraak. Dit maakt dat de kos-
ten van de dagvaarding, met uitzondering van de retributie 
(BGF) ten bedrage van 20,00 euro, ten laste blijven van ei-
seres.

5. Verweerster is eveneens gehouden tot betaling van de rol-
rechten.

OM DEZE REDENEN
De rechtbank, wijzende in burgerlijke zaken, in laatste aan-
leg en op tegenspraak ten overstaan van alle partijen.
Verklaart de vordering toelaatbaar.
Verklaart de vordering gegrond in de mate zoals hierna be-
paald.
Veroordeelt verweerster tot het betalen aan eiseres het be-
drag van 1.725,00 euro in hoofdsom te vermeerderen met de 
moratoire intresten (vanaf 3 maart 2021 gerechtelijke intres-
ten genaamd) aan de wettelijke rentevoet vanaf 14 mei 2020 
tot de dag der volledige betaling.
Zegt voor recht dat de door verweerster gedane betaling van 
840,00 euro op 11 februari 2021 hierop in mindering dient 
gebracht te worden waarbij de toerekening van deze betaling 
dient te gebeuren overeenkomstig artikel 1254 B.W.
Legt de kosten van de dagvaarding ten laste van eiseres.
Veroordeelt verweerster tot de overige kosten van het geding 
die om die reden in haar hoofde niet dienen begroot te wor-
den en die in hoofde van eiseres begroot worden als volgt:
– retributie (BGF): 20,00 euro
– rechtsplegingsvergoeding: 520,00 euro
De vrederechter veroordeelt BV I.L., (...), tot betaling van het 
rolrecht van € 50,00. Dit rolrecht is na uitnodiging te betalen 
aan de Belgische Staat.
Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegen-
staande elke voorziening en zonder borgstelling en met uit-
sluiting van het vermogen tot kantonnement.
(…)
 

 

Vredegerecht Neufchâteau, 16 december 
2021

RG : 21A325

Pleit.:  D. Merckx, G. Cnudde

Impact COVID-19 – Vakantiehuur

Wanneer een koppel in 2019 een vakantiewoning voor 60 per-
sonen huurt naar aanleiding van hun trouwdag op 15 augustus 
2021 dan kan het de samenscholingsbeperkende maatregelen 
inroepen als overmacht waardoor de verhuurder de vooraf be-
taalde huur integraal moet terugbetalen aan de huurder.
 

(...)

Motivation

La partie demanderesse expose :
• que ses associés, N.H. et K.B. avaient pour intention de se 
marier en date du 15.08.2021,
• qu’elle a loué le bien immobilier situé à (…), étant un 
gîte de + ou – 60 personnes situé à (…), pour le WE du 
15.08.2021,
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• qu’une facture d’acompte lui a été envoyée pour un mon-
tant de 30 %, soit de 1.827,90 €,
• que ce montant a été payé le 31.03.2020,
• que dès le 11.02.2021, elle a demandé à la défenderesse 
de prendre position suite à la persistance de la crise sani-
taire et des restrictions concernant le nombre de personnes,
• qu’elle a proposé le report de l’évènement en 2022,
• que cette solution a été refusée par la partie défenderesse.
La demande tend à obtenir la résiliation du contrat de bail et 
la condamnation de la partie défenderesse à rembourser la 
somme de 1.827,90 €, versée à titre d’acompte, à augmenter 
des intérêts au taux légal depuis la citation jusqu’à complet 
paiement et des dépens, par jugement exécutoire par pro-
vision.
La demande est recevable.
La partie défenderesse en conteste le fondement et dépose 
une demande reconventionnelle tendant à la condamnation 
de la partie demanderesse au principal à lui payer un solde 
de 4.265,10 € à augmenter des intérêts judiciaires et des dé-
pens.
La partie D. en conteste le fondement.
La partie défenderesse au principal précise :\
• qu’elle a aménagé et gère des gîtes, maisons de vacances 
et appartements de vacances,
• qu’elle n’a pas d’autres activités,
• que les maisons ne sont ni des salles de fête ni des salles 
de restauration, de service de réservation, d’organisation de 
salons professionnels et de congrès, ni des salles de théâtre, 
de concert, etc.,
• qu’elle ne rend pas des services aux clients,
• que le client reçoit la clé de la maison et doit veiller lui-
même au catering,
• qu’elle a mis l’immeuble à disposition de ses clients.
En conséquence, elle postule qu’il soit dit pour droit que le 
contrat est valable et doit sortir ses pleins et entiers effets.
La partie demanderesse au principal rappelle qu’elle ne 
pouvait soupçonner le 23.07.2019 la survenance de la pan-
démie et invoque la force majeure tandis que S. soutient 
qu’en date du 15.08.2021, rien n’empêchait l’hébergement 
dans le respect des normes sanitaires.
Plus précisément, elle soutient qu’elle n’est pas tenue de 
garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par 
voie de fait à sa jouissance conformément à l’article 1725 CC 
et du trouble que le gouvernement apporte à sa jouissance 
suite à des mesures sanitaires.
Le tribunal comprend la détresse des loueurs de gîte et de 
toutes personnes gravement impactées financièrement par-
lant par le virus.
Mais l’on se situe ici dans le cadre de la force majeure et 
des conséquences qui en découlent si son existence est re-
connue.
La force majeure consacrée par l’article 1148 du code civil 
ne trouve pas sa définition dans le code civil lui-même.
Elle est définie de manière générale par la cour de cassation 
comme un évènement imprévisible, irrésistible (non fautif) 
et indépendant de la volonté de la personne qui l’invoque.
De cette définition, il en ressort que la partie qui souhaite se 
prévaloir d’un droit sur la base de cet argument juridique, 
doit démontrer la réunion de plusieurs conditions cumula-
tives :
– L’imprévisibilité : l’évènement ne doit pas avoir été prévu 
ou planifié. Il doit s’agir véritablement d’une situation for-
tuite.

– L’irrésistibilité  : l’évènement doit constituer un obstacle 
insurmontable à résoudre. Il ne doit pas relever d’un fait 
fautif.
– La non dépendance de la survenance de l’évènement par 
rapport à la personne qui invoque le cas de force majeure : 
l’évènement ne doit pas être survenu par le fait direct ou 
indirect de la personne qui l’invoque. Il doit donc être exté-
rieur à la volonté de cette dernière.
On s’accorde pour y voir un événement à caractère insur-
montable et selon certains, imprévisible, indépendamment 
de toute faute du débiteur, qui empêche ce dernier d’exé-
cuter ses obligations ou de se conformer aux normes exclu-
sives de faute, tout en restant dans les limites de la diligence 
que l’on peut attendre de lui.
Le contrat étant la chose des parties, celles-ci peuvent pré-
voir sous forme de clause contractuelle que la survenance 
de l’évènement de force majeure n’empêche pas la pour-
suite de l’exécution des obligations contractuelles, et en 
conséquence, exclure l’effet libératoire utile dans le chef 
de chaque partie. Dans ce cas, l’évènement fortuit survenu, 
n’aura aucune incidence quant à la continuité d’exécution 
des engagements contractuels des parties.
Mais ce n’est pas le cas ici.
La pandémie actuelle répond bien au libellé de la force ma-
jeure.
Le 30  janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a déclaré que le covid-19 constituait une urgence 
de santé publique de portée internationale, s’agissant d’un 
virus létal.
De nombreuses inconnues poussaient les autorités natio-
nales et les organisations internationales à la plus grande 
prudence.
Des mesures sans précédent ont été prises par les pouvoirs 
publics et la vitesse d’enchaînement des textes réglemen-
taires et autres démontre clairement le caractère inédit et 
dramatique de la situation.
Ces décisions des pouvoirs publics, qualifiées en droit de 
« fait du prince », en ce qu’elles limitent et interdisent les 
rassemblements et déplacements de personnes, sont égale-
ment des circonstances de force majeure constituant un obs-
tacle insurmontable à l’exécution de certaines obligations 
conventionnelles.
Il est, donc, possible d’invoquer la force majeure à compter 
du 18 mars 2020 comme motif valable rendant impossible 
l’exécution d’un contrat et ce même si la réservation a été 
concrétisée le 30.03.2020, par le paiement de l’acompte car, 
rien, à ce moment, ne laissait présager la durée de la pan-
démie.
L’on ne peut, en conséquence, soutenir que la partie de-
manderesse a pris le risque de réserver en connaissance de 
cause.
La partie S. persiste à contester qu’il y ait eu «  force ma-
jeure » dès lors qu’il n’existait plus de restrictions pour les 
gîtes de grande capacité depuis le 27 juin 2021 sauf à respec-
ter le protocole sanitaire établi.
C’est oublier qu’il s’agissait ici d’un mariage dont l’organisa-
tion ne s’improvise pas et que les mesures les plus diverses 
s’enchaînaient dans le temps engendrant une grande insé-
curité. Et ce non seulement en Belgique mais aussi dans la 
plupart des autres pays.
Il ne peut dès lors être reproché à la partie demande-
resse d’avoir annulé la location en mars 2021 (citation du 
21.04.2021), elle qui avait proposé de postposer en 2022, ce 
qui fut refusé par la défenderesse.
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Quelle conséquence découle de la reconnaissance d’un cas 
de force majeure ?
L’application de la théorie des risques a pour effet de sus-
pendre ou de dissoudre le contrat selon que la force majeure 
rende impossible temporairement ou définitivement l’exé-
cution des obligations qu’elle frappe.
En matière de bail, c’est souvent la suspension qui est rete-
nue sauf si l’exécution ne présente plus aucune utilité.
Ainsi en va- -t-il, notamment pour la location d’un gîte de 
vacances qui aurait été pris en location pour le congé de 
Pâques spécifiquement (voir R. TIMMERMANS, De impact 
van de uitbraak van Covid -19 op private huurrelaties en 
mogelijk passende remedies, Huur, 2020, p. 79.)
Dans ce cas, le contrat sera purement et simplement dis-
sous (voir D. PHILIPPE, Coronavirus  : Force majeure  ? 
Hardship, ? Report d’exécution des obligations ? Quelques 
éléments pratiques, conseils pour l’analyse et la rédaction 
des clauses », DAOR 2020, p. 7)
Ce qui vaut pour la location d’un gîte pendant les vacances, 
vaut largement pour la location d’un gîte de plus ou moins 
60 personnes pour un mariage.
Certes, une suspension aurait été possible comme proposé 
par la partie demanderesse mais c’est la défenderesse elle-
même qui a refusé cette solution.

Conclusion

Le tribunal considère, au vu de l’utilisation particulière du 
gîte pour un mariage, qui ne s’improvise pas, qu’il y a bien 
en l’espèce «  force majeure  », suite au «  fait du prince  » 
à travers la multiplicité des mesures prises dans le temps, 

rendant l’obligation définitivement impossible de telle sorte 
que le contrat est purement et simplement dissous.
Cela implique la restitution de l’acompte.

Décision

Le Juge de Paix,
Statuant contradictoirement,
Dit les demandes principale et reconventionnelle rece-
vables.
Dit la demande reconventionnelle non fondée : en déboute 
la partie S. et lui délaisse ses dépens.
Dit la demande principale fondée.
Prononce la résiliation du contrat de location conclu entre 
parties.
Condamne la partie défenderesse à rembourser aux parties 
demanderesses la somme de 1.827,90 € à titre de rembour-
sement de l’acompte à augmenter des intérêts au taux légal 
depuis la citation jusqu’à complet paiement et des dépens, 
taxés au profit de la partie demanderesse à la somme de 
1059,58 €, se détaillant comme suit :

Frais de citation 388,45
Indemnité de procédure 845
Total 1059,58

Pour autant que de besoin, condamne la partie S. à remettre 
à la partie demanderesse au principal la note de crédit cor-
respondante.
Condamne la partie S. à payer la somme de 50 € à titre de 
frais de mise au rôle au SPF Finances, après invitation par 
ce dernier.
(...)
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 Handelshuur  

volgt uit de tussen de partijen geldende overeenkomst zelf. 
Bovendien had de appellante de mogelijkheid om haar vor-
dering te actualiseren op het ogenblik van het in beraad 
nemen van de zaak op 22  oktober 2021. Ze heeft dit niet 
gedaan zodat mag aangenomen worden dat de lopende het 
geding vervallen huurgelden voldaan zijn.
(...)

OP DIE GRONDEN.
DE RECHTBANK, recht doende OP TEGENSPRAAK.
Met inachtneming van de artikelen 2, 24, 34 en 41 van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechts-
zaken.
Alle strijdige en meeromvattende conclusies verwerpende 
als ongegrond, niet ter zake dienend en/of overbodig.
Verklaart het hoger beroep van de appellante ontvankelijk 
maar wijst het af als ongegrond.
Bevestigt het bestreden vonnis, zoals uitgesproken door 
de vrederechter van het kanton Deinze op 6 oktober 2020 
(AR 20A621) in de mate waarin het bestreden wordt, zij het 
deels op andere gronden.
Verklaart de in hoger beroep door de appellante aanvullende 
vordering ontvankelijk en gegrond als volgt.
Veroordeelt de geïntimeerde tot het betalen aan de appel-
lante van 8.509.53 euro achterstallige huurgelden van 1 no-
vember 2020 tot en met 30 april 2021 vermeerderd met de 
conventionele intresten aan 5 % per jaar (vanaf 27 januari 
2021 te aanzien als gerechtelijke intresten):
– op 1.418,25 euro vanaf 1 november 2020 tot en met 30 no-
vember 2020;
– op 2.836,50 euro vanaf 1 december 2020 tot en met 31 de-
cember 2020;
– op 4.254,75 euro vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 janu-
ari 2021;
– op 5.673,00 euro vanaf 1 februari 2021 tot en met 28 fe-
bruari 2021;
– op 7.091,25 euro vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 maart 
2021;
– op 8.509,53 euro vanaf 1 april 2021 tot de datum van de 
algehele betaling.
Wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond.
Veroordeelt de appellante tot het betalen van de helft van 
het rolrecht in hoger beroep, zijnde 82,50 euro, aan de Bel-
gische staat (nog te innen door de FOD Financiën).
Veroordeelt de geïntimeerde tot het betalen van de helft van 
het rolrecht in hoger beroep, zijnde 82,50 euro, aan de Belgi-
sche staat (nog te innen door de FOD Financiën).
Veroordeelt de geïntimeerde tot het betalen van de  ove-
rige kosten van deze aanleg en begroot die kosten als volgt:
– aan de zijde van de appellante:
* bijdrage fonds juridische tweedelijns-
bijstand

20,00 euro

* rechtsplegingsvergoeding 1.430,00 euro
– aan de zijde van de geïntimeerde: nihil

(…)
 

 

Vredegerecht Oostende (II), 9 december 
2021

AR: 21A1558/2

Zet.:  P. Vansteelandt (vrederechter), T. Debruyne (griffier)
Pleit.:  I. Jaques, I. Snick

Bestemming hoofdzakelijk horeca, gedeeltelijk gebruik 
voor klusjesdienst en tattooshop

Wanneer in een handelshuurovereenkomst werd afgesproken 
dat het huurgoed hoofdzakelijk bestemd is voor de uitbating 
van een herberg met slijterij van bieren en andere dranken, van 
restaurant en winkel en bijkomstig tot woning, dan wordt door 
de bijkomstige activiteiten de bestemming niet gewijzigd maar 
uitgebreid. De huurovereenkomst wordt derhalve niet verbro-
ken omdat de hoofdbestemming ononderbroken werd uitgeoe-
fend en de contractuele afspraken werden geëerbiedigd.
 

(...)

III. Geschil

1. Eiseres baat het vakantiepark C. uit, gelegen te (...).
Eerste verweerster is een brouwerij.
Met de overeenkomst getiteld handelshuurovereenkomst, 
en door eiseres ondertekend op 31 december 2016, hebben 
eisende partijen de kantine met winkelruimte en bijhorende 
woonst van het kampeerverblijfpark gelegen te (...) in huur 
gegeven aan verwerende partij. (stuk 1 verweerster). Een ge-
lijkluidende overeenkomst werd opgemaakt op 31 oktober 
2019, document dat ondertekend werd door verweerster 
(stuk 1 eiseres)
Als bestemming van het handelspand werd in de beide 
overeenkomsten onder art. 2 bepaald:
Artikel 2: Bestemming – Inrichting en handelsfonds
Het huurgoed is hoofdzakelijk bestemd tot uitbating van de 
herberg met slijterij van bieren en andere dranken, van res-
taurant en winkel en bijkomstig tot woning. Het is de huur-
der niet toegelaten de bestemming van het huurgoed te ver-
anderen of de uitbating ervan stop te zetten, op straffe van 
zware tekortkoming die de onmiddellijke verbreking van de 
huurovereenkomst voor gevolg zou hebben.
Behalve op de sluitingsdag, moet het huurgoed van in de 
voormiddag op alle gangbare uren voor het publiek toegan-
kelijk zijn.
De te betalen huurprijs werd door partijen op € 905,00 per 
maand bepaald.

2. Met de overeenkomst ondertekend door verweerster en 
de vrijwillig tussenkomende partij op 31 oktober 2019 heeft 
eerstgenoemde het huurgoed in onderhuur gegeven aan 
laatstgenoemde. (stuk 2 verweerster).
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Rechtspraak

3. Eiseres stelde medio 2020 vast dat de bestuurder van de 
vrijwillig tussenkomende partij, dhr. B.D., klusjes uitvoerde 
aan caravans in opdracht van de eigenaars ervan, hetzij de 
vakantieverblijvers/huurders van de percelen op het vakan-
tiepark.
Op 27 juni 2020 schreef eiseres de vrijwillig tussenkomende 
partij daaromtrent aan als volgt (stuk 2/1 eiseres):
‘...
Goedemorgen,
In opdracht van zaakvoerder A.D. dien ik U mee te delen 
dat er op het park uitsluitend nog klusjes mogen worden 
uitgevoerd door ons personeel of de werknemers van Cara-
van Center Y.D.
...’
Verwerende partij in gedwongen tussenkomst kon zich daar 
niet onmiddellijk mee verzoenen, en repliceerde op 3  juli 
2020 als volgt (stuk 2/3 eiseres):
(...)
Er volgde daarop een polemiek tussen eiseres en de vrij-
willig tussenkomende partij omtrent de mogelijkheid van 
eiseres om aan de zaakvoerder van de vrijwillige tussenko-
mende partij (die stelde in eigen naam te handelen) het ver-
bod op te leggen om aannemingscontracten te sluiten met de 
huurders van eiseres. (zie verder stukken 2/4 en 2/5)

4. De vrijwillig tussenkomende partij zou ook toegelaten 
hebben dat er in het huurgoed een tattooshop werd uit-
gebaat.
Op 8  juni 2021 deed gerechtsdeurwaarder Frédéric RAES 
daaromtrent vaststellingen, die in zijn Proces-Verbaal de 
aanwezigheid van een volledig ingerichte tattooshop beves-
tigde, zij het dat deze op dat ogenblik gesloten was (stuk 8 
eiseres):
Zo heb ik ondergetekende Frédéric Raes, gerechtsdeurwaar-
der met standplaats te (…).
Mij begeven naar de (…).
Waar ik het volgende kon vaststellen:
Ik betreed de camping en merk op dat de uitbating van het 
horeca-gedeelte wordt gedaan door het ondernemingsnum-
mer  0.736.437.658, zijnde de VOF B. De handelsuitbating 
café is momenteel gesloten.
Vervolgens wandel ik om de hoek en merk op dat er even-
eens een tattooshop gevestigd is palende aan de kantine. 
Deze tattooshop bevindt zich naast de toiletten.
Het P.V. van Vaststelling werd verder gestoffeerd met beeld-
materiaal, en een analyse van de vennootschappen en ver-
enigingen die op het adres van het vakantieverblijfpark wa-
ren gezeteld of gevestigd. Er werd geen vestiging van een 
onderneming voor de activiteit van een tattooshop terugge-
vonden.

5. Verweerster werd omtrent beide zaken in gebreke gesteld 
bij schrijven van 7 juni 2021 van de raadsman van eiseres 
(stuk 7 eiseres):
‘...
Cliënte moet vaststellen dat de bestemming van de handels-
huurovereenkomst krak met de voeten wordt getreden:
– in het verleden waren er al vaststellingen nopens de op-
start van een soort klusjesdienst, op de camping, door dhr. 
D.Z., die overigens van oordeel is dat hij dit ongestoord mag 
doen;
– tot overmaat van ramp moet thans worden vastgesteld dat 
in het handelsfonds een tattooshop werd opgestart.
Niet alleen is dit krak in strijd met de bestemming; het doet 
de naam en faam van het Residentiepark absoluut geen goed.

Ik heb opdracht om onmiddellijk over te gaan tot dagvaar-
ding in huurverbreking, gelet op de schending van artikel 2 
van de handelshuurovereenkomst, en de klare en duidelijke 
contractuele bepaling dat deze inbreuk de onmiddellijke 
verbreking van de huurovereenkomst voor gevolg heeft.
Wanneer U nochtans akkoord gaat met de (minnelijke) ont-
binding van de handelshuurovereenkomst, weet ik U dank 
dit te bevestigen; er kan dan een minnelijke akkoord worden 
ondertekend voor de Vrederechter, ter beslechting van de 
discussies – met dien verstande dat ik cliënte alsdan allicht 
kan overtuigen om afstand te doen van de contractueel voor-
ziene verbrekingsvergoeding.
Voor zoveel als nodig kan ik erop wijzen dat, gelet op de 
aanhoudende moeilijkheden, cliënte niet van plan is om de 
kantine nog verder te verhuren; in tegendeel is het de bedoe-
ling dit pand af te breken.
...’
De raadsman van de vrijwillig tussenkomende partij repli-
ceerde op 14 juni 2021 als volgt (stuk 4 Vrijwillg Tussenko-
mende Partij):
‘...
(...)
Gelet op het bovenstaande kan er onmogelijk besloten wor-
den tot een verbreking van de huurovereenkomst ten laste 
van onze cliënte. Indien het tot een procedure zou komen, 
zal onze cliënte met vertrouwen dit standpunt aanhouden.
Er wordt nota genomen van de intentie van uw cliënte om 
het pand waarin de kantine gevestigd is af te breken, doch 
zij zal de huurovereenkomst dienen te eerbiedigen en het 
verstrijken van de huurtermijn moeten afwachten alvorens 
de werken aan te vatten.
In de bijlage treft u een aantal foto’s die de actieve uitbating 
staven.
Deze brief is niet vertrouwelijk en wordt u gericht onder alle 
voorbehoud van rechte en zonder enige nadelige erkentenis.
...’
Daags nadien, op 15 juni 2021, werd verweerster de dagvaar-
ding in huurontbinding betekend. Op 23 juni 2021 legde de 
B.V. B. een verzoekschrift neer ter griffie om vrijwillig tus-
sen te komen in het geding.
(...)

IV. Beoordeling

a. De Hoofdeis

1. Eiseres die meent dat verweerster/vrijwillig tussenko-
mende partij een of meer conventionele bepalingen heeft 
geschonden die de ontbinding van de overeenkomst las-
tens hen verantwoordt, draagt hiervan de bewijslast (art. 8.4 
B.W., art. 870 Ger. Wb.).

2. Art. 2 van de handelshuurovereenkomst van 31/12/2016, 
zowel als het document gedateerd op 31/10/2019 (partijen 
hebben omtrent het bestaan van beide verschillende over-
eenkomsten geen verduidelijking verschaft) bepaalt:
Artikel 2: Bestemming – Inrichting en handelsfonds
Het huurgoed is hoofdzakelijk bestemd tot uitbating van de 
herberg met slijterij van bieren en andere dranken, van res-
taurant en winkel en bijkomstig tot woning. Het is de huur-
der niet toegelaten de bestemming van het huurgoed te ver-
anderen of de uitbating ervan stop te zetten, op straffe van 
zware tekortkoming die de onmiddellijke verbreking van de 
huurovereenkomst voor gevolg zou hebben.
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 Handelshuur  

Behalve op de sluitingsdag, moet het huurgoed van in de 
voormiddag op alle gangbare uren voor het publiek toegan-
kelijk zijn.
Er blijkt discussie tussen partijen te bestaan over welke in-
vulling aan deze clausule gegeven moet worden.
De gemeenschappelijke bedoeling van partijen dient achter-
haald te worden.
Wanneer een beding voor tweeërlei zin vatbaar is, moet 
men het veeleer opvatten in de zin waarin het enig gevolg 
kan hebben, dan in die waarin het geen gevolg kan teweeg-
brengen, en bij twijfel dient de bepaling uitgelegd te wor-
den in het voordeel van diegene die zich verbonden heeft. 
(art. 1157 Oud B.W. e.v.)
Door het gebruik van de bewoordingen:  ‘het huurgoed is 
hoofdzakelijk bestemd...’, werden impliciet bijkomstige ac-
tiviteiten toegestaan. Een verbod tot uitbating van een klus-
jesdienst naast de conventioneel bepaalde hoofdzakelijke 
bestemming werd in de overeenkomst niet ingeschreven, 
noch werd de omschreven handelsbestemming uitsluitend 
beperkt tot die van herberg, restaurant en winkel.
Eiseres meent ten onrechte dat dit artikel een verbod zou 
inhouden om bijkomstig activiteiten uit te oefenen. Door 
bijkomende handelsactiviteiten te ontwikkelen wordt de 
bestemming immers niet gewijzigd, maar uitgebreid. Enkel 
wanneer deze bijkomstige activiteiten onverenigbaar zou-
den zijn met de conventioneel bepaalde hoofdzakelijke be-
stemming, zou dit eventueel een schending van art. 2 kun-
nen uitmaken.
In casu ligt daar geen enkel bewijs van voor, terwijl ver-
weerster en de vrijwillig tussenkomende partij met hun res-
pectieve stukken 5 en 1-2 overtuigen van het tegendeel. De 
kantine, restaurant en winkel werden ononderbroken uit-
gebaat, en er worden op actieve wijze klanten gelokt door 
het organiseren van thema-avonden. De hoofdbestemming 
van het huurgoed werd te allen tijde eerbiedigd. Gelet op de 
kleinschaligheid van de aangeklaagde bijkomende activitei-
ten en de beperktheid ervan in duurtijd, lijdt het ook geen 
twijfel dat het economisch zwaartepunt in de uitbating van 
de kantine, restaurant en winkel bleef liggen.

3. Eiseres heeft ook nooit verweerster of de vrijwillig tus-
senkomende partij in gebreke gesteld wegens het niet goed 
of niet uitbaten van de kantine, restaurant en/of winkel.
Eiseres heeft zich in de maand juni 2020 enkel beklaagd om-
trent een schijnbaar concurrerende activiteit die dhr. D. op 
het vakantiepark zou uitoefenen. Naast de vaststelling dat 
eiseres inderdaad niet bewijst dat dhr. D. deze activiteiten 
vanuit het huurgoed zou hebben uitgeoefend, en haar stuk 4 
eerder het omgekeerde doet vermoeden, blijkt dhr. D. na de 
kortstondige discussie, deze betwiste activiteiten ook snel 
gestaakt te hebben.
Dat wordt voldoende bevestigd door de stilte die daarom-
trent na 1 juli 2020 heerste. Er werd door eiseres sedertdien 
geen ingebrekestelling meer verstuurd, tot het schrijven van 

de raadsman van eiseres van een jaar later waarin de uitba-
ting van deze kortstondige klusjesdienst terug werd aange-
haald (stuk 7 eiseres).
Ook de tattoo-shop – waarvan verweerster en de vrijwillig 
tussenkomende partij beweren dat ook dit een tijdelijke ac-
tiviteit was (zgn. pop-up shop) – is als bijkomstige activiteit 
niet onverenigbaar met de conventionele bepaalde bestem-
ming. De tattoo-shop werd uitgebaat vanuit een naast de 
kantine en toiletten gelegen ruimte, en vormde geen hinder 
voor de uitbating van de kantine/restaurant of winkel. De 
uitbating bleek overigens evenmin een lang leven bescho-
ren.
Uit de stukken 5, 6 en 8 van eiseres en 3 en 4 van de vrijwil-
lig tussenkomende partij blijkt dhr. G.V. – gewezen uitbater 
van de tattoo-shop – zijn activiteiten sedert 1 april 2004 uit 
te oefenen vanuit een adres te (...). Dhr. G.V. werd op 2 ok-
tober 2020 failliet verklaard, (stuk 6 eiseres) Op 1 mei 2021 
blijkt dhr. G.V. zijn activiteit opnieuw op te starten op de 
Dorpsstraat 135. Volgens de berichtgeving op sociale media 
opende de nieuwe uitbating op dit laatste adres op 1 augus-
tus 2021. Er was dus maximaal sprake van een uitbating 
vanuit het huurgoed gedurende de periode van 1 mei 2021 
tot en met 31 juli 2021.

4. Besluitend wordt vastgesteld dat eiseres geen contractu-
ele wanprestatie vanwege verweerster bewijst, en haar vor-
dering als ongegrond af te wijzen is.
(...)

OM DEZE REDENEN,
Rechtdoende op de hoofdeis:
Verklaart deze ontvankelijk, doch wijst deze af als onge-
grond;
Rechtdoende op de tusseneis:
Stelt vast dat de tusseneis zonder voorwerp is;
Rechtdoende op de gedingskosten:
In de procesverhouding tussen eiseres op hoofdeis en ver-
weerster op hoofdeis wordt eiseres op hoofdeis veroordeeld 
tot betaling van de gedingskosten, in hoofde van deze ver-
weerster op hoofdeis te begroten op 1.560 EUR rechtsple-
gingsvergoeding, en in hoofde van eiseres op hoofdeis niet 
nuttig te begroten;
In de procesverhouding tussen eiseres op tusseneis en 
verweerster op tusseneis, wordt eiseres op tusseneis ver-
oordeeld tot betaling van de gedingskosten, in hoofde van 
verweerster op tusseneis te begroten op 1.560 EUR rechts-
plegingsvergoeding, en in hoofde van eiseres op tusseneis 
niet nuttig te begroten;
De vrederechter veroordeelt BV L., met KBO-num-
mer 0888523760, tot betaling van het rolrecht van € 50,00. 
Dit rolrecht is na uitnodiging te betalen aan de Belgische 
Staat.
(…)
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Rechtspraak

Diversen 

 

Vredegerecht Veurne, 23 november 2021

AR: 21A278

Zet.:  P. Buyse (vrederechter), I. Janssens (griffier)
Pleit.:  A. Verlinden, D. Dawyndt

Impact COVID-19 – Vakantiehuur – Voucher

Wanneer de huurder van een vakantiewoning aan zee gecon-
fronteerd werd met een lockdownmaatregel ten gevolge waar-
van hij niet naar zee mocht gaan en huurder evenmin met een 
door de verhuurder aangeboden voucher of tegoedbon heeft 
ingestemd, dan wordt de verhuurder veroordeeld tot de volle-
dige terugbetaling van het voorschot op grond van artikel 1722 
oud BW wegens het juridisch tenietgaan.
 

(...)

De voor het geschil pertinente feiten

1. Eiseres huurde de villa, gelegen te Oostduinkerke, M.V. 4, 
voor de periode van 15 mei 2020 tot en met 29 mei 2020. De 
prijs werd bepaald op 3.070,00 euro samengesteld als volgt:
– huurprijs: 2.950,00 euro
– schoonmaak: 120,00 euro
Er diende een waarborg betaald te worden van 500,00 euro.
Eiseres betaalde hierop een voorschot van 1.725,00 euro.

2. Met brief van 18  april 2020 vroeg verweerster betaling 
van het saldo ad 1.845,00 euro.
Met e-mail van 25  april 2020 vroeg eiseres het door haar 
betaalde voorschot terug omdat ze omwille van de maatre-
gelen tegen corona niet naar zee mocht komen.

3. Verweerster reageerde dezelfde dag. Ze stelde dat ze het 
nodige zou doen voor terugbetaling van de huurwaarborg, 
de kosten opkuis en 70 % van de huurprijs.

4. Eiseres vroeg daarop om 100 % terug te betalen. Enkele 
dagen later werd aan verweerster gevraagd of er gebeurlijk 
met een tegoed bon voor een latere periode kon gewerkt 
worden.
Verweerster antwoordde dat eiseres kon kiezen voor ofwel 
een verplaatsing van de reservatie naar een andere periode 
in hetzelfde jaar ofwel voor de terugbetaling van de huur-
waarborg, de kosten opkuis en 70 % van de huurprijs.

5. Er volgde verdere briefwisseling. Verweerster heeft 
daarop op 11 februari 2021 een bedrag van 840,00 euro te-
ruggestort. Uit de begeleidende brief volgt dat het bedrag sa-
mengesteld was als volgt: –gedeelte waarborg dat al betaald 
werd via voorschot: 250,00 euro
–70 % van de terug te betalen huurprijs min gedeelte nog 
niet-betaalde huurprijs: 590,00 euro

In deze brief benadrukt verweerster dat ze bereid is om vrij-
willig te verschijnen zodat er geen kosten van dagvaarding 
dienen gemaakt te worden. Eiseres heeft dit niet aanvaard. 
Ze heeft daarop de huidige procedure ingeleid met dagvaar-
ding betekend op 3 maart 2021.

De vorderingen

1. Eiseres vordert:
– de veroordeling van verweerster tot betaling van het be-
drag van 885,00 euro, te vermeerderen met de intresten.
– De uitvoerbaar verklaring bij voorraad met uitsluiting van 
het vermogen tot kantonnement.

2. Verweerster stelt geen tegenvordering.

Beoordeling

1. De rechtbank dient vooreerst vast te stellen dat verweer-
ster ten onrechte stelt dat eiseres in tempore non suspecto 
akkoord was om de reservatie naar een andere periode te 
verplaatsten via een tegoedbon.
Uit de stukken kan enkel afgeleid worden dat eiseres deze 
mogelijkheid overwogen heeft maar dat ze deze nooit aan-
vaard heeft, onder meer door het feit dat de nieuwe reserva-
tie nog in hetzelfde jaar had moeten plaatsvinden.

2. De overeenkomst bevat geen specifieke regeling in geval 
er, zoals nu gebeurd is, maatregelen door de overheid opge-
legd worden.
Verweerster heeft als verhuurder drie verplichtingen:
– het verhuurde goed leveren aan de huurder;
– dat goed in zodanige staat onderhouden dat het kan die-
nen tot het gebruik waartoe het verhuurd is;
– de huurder het rustig genot daarvan verschaffen zolang 
de huur duurt.
De verplichting om het rustig genot te verschaffen houdt 
voor eiseres in dat ze tot vrijwaring gehouden is:
– voor haar eigen daden.
– voor daden van derden, in zoverre het een door een derde 
begane rechtsstoornis uitmaakt.
– voor gebreken aan het huurgoed.
De huurovereenkomst kon niet uitgevoerd worden ten ge-
volge van een ingrijpen van de overheid ter vrijwaring van 
de volksgezondheid.
De door de overheid genomen maatregelen kunnen niet ge-
kwalificeerd worden als een door een derde begane rechts-
stoornis.

3. Artikel  1722 Oud BW heeft betrekking op de situatie 
waarbij het verhuurde goed geheel of gedeeltelijk is teniet-
gegaan door overmacht of een vreemde oorzaak, waardoor 
de verhuurder in voorkomend geval zijn verbintenis tot het 
verschaffen van het rustig genot en het gebruik van het ver-
huurde goed niet meer kan nakomen. De vreemde oorzaak 
veronderstelt een gebeurtenis die onafhankelijk is van de 
menselijke wil en die de mens niet heeft kunnen voorzien 
of voorkomen.
De verplichte, eerst gedeeltelijke en dan volledige, sluiting op 
bevel van de overheid kan naar het oordeel van de rechtbank 
niet gekwalificeerd te worden als een gedeeltelijk juridisch 

64 – Huur 2022/1   Het huurrecht in de praktijk – Wolters Kluwer

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 22-06-2022

M&D Seminars 17



 Diversen   

tenietgaan (d.w.z. dat het goed fysiek nog bestaat, maar dat 
de verhuurder in de onmogelijkheid verkeert om de huurder 
het overeengekomen genot en gebruik te verschaffen) van het 
gehuurde goed wanneer de maatregelen opgelegd worden 
wanneer een huurovereenkomst lopende is.
De door de overheid opgelegde maatregelen zijn immers 
slechts van tijdelijke aard.
Het betreft geen definitieve onmogelijkheid die dan blijft be-
staan gedurende de nog te lopen huurtijd zodat artikel 1722 
Oud BW dan niet toepasselijk is (vgl.: S. STIJNS, S. JANSEN 
en F. PEERAER, “Schorsing en beëindiging van de huurover-
eenkomst naar gemeen recht” in M. DAMBRE, B. HUBEAU 
en S. STIJNS (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, 
die Keure, 2015, 777, nr. 109); S. BEYAERT, “Art. 1722 BW” 
in X. (ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Kluwer, losbl., 6; J. VANKERCKHOVE (ed.), Le 
louage des choses, I. Les baux en général in Les Novelles, 
Droit civil, Brussel, Larcier, 2000, 282, nr. 425; MARYSSE, 
S., in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze com-
mentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, BW 
Art. 1719, 3°, 1721, 1722, 1723 en 1725-1727- 71; HIGNY,M., 
“Le paiement du loyer et des charges au bailleur dans le bail 
d’un bien immeuble face au coronavirus”, J.T., Chronique 
judiciaire, 2020).
In huidig concreet geval is er evenwel wel sprake van een 
juridisch tenietgaan gezien de onmogelijkheid definitief is 
blijven bestaan gedurende de korte looptijd van de huur-
overeenkomst.
Dit maakt dat eiseres op grond van artikel  1722 Oud BW 
gerechtigd is op volledige terugbetaling gezien er geen scha-
deloosstelling verschuldigd kan zijn.

De aanleg

Gelet op artikel 617, 1ste lid Ger. W. wordt huidig vonnis in 
laatste aanleg gewezen gezien de waarde van de vordering 
het bedrag van 2.000 euro niet overschrijdt.

De kosten

1. Verweerder dient als in het ongelijk gestelde partij in 
principe verwezen te worden in de kosten.

2. Er is, onder meer gelet op het gegeven dat er conclusies 
dienden gemaakt te worden, geen reden om in te gaan op 
de vraag van verweerster om de rechtsplegingsvergoeding te 
begroten op het minimumbedrag.

3. Er is evenmin enige reden om de maximale rechtsple-
gingsvergoeding toe te kennen. Verweerster heeft immers 
nog altijd het recht om de aanspraken van eiseres te betwis-
ten waarbij haar verweer in geen geval als dilatoir kan be-
stempeld worden.

4. Verweerster stelt evenwel volledig terecht dat ze niet ge-
houden kan zijn tot betaling van de kosten van de dagvaar-
ding. Verweerster heeft immers op ondubbelzinnige wijze 
en tijdig meegedeeld dat ze akkoord was om minnelijk te 
verschijnen. Ze wees eiseres volledigheidshalve ook op de 
mogelijkheid om de vordering in te leiden bij middel van 
een verzoekschrift op tegenspraak. Dit maakt dat de kos-
ten van de dagvaarding, met uitzondering van de retributie 
(BGF) ten bedrage van 20,00 euro, ten laste blijven van ei-
seres.

5. Verweerster is eveneens gehouden tot betaling van de rol-
rechten.

OM DEZE REDENEN
De rechtbank, wijzende in burgerlijke zaken, in laatste aan-
leg en op tegenspraak ten overstaan van alle partijen.
Verklaart de vordering toelaatbaar.
Verklaart de vordering gegrond in de mate zoals hierna be-
paald.
Veroordeelt verweerster tot het betalen aan eiseres het be-
drag van 1.725,00 euro in hoofdsom te vermeerderen met de 
moratoire intresten (vanaf 3 maart 2021 gerechtelijke intres-
ten genaamd) aan de wettelijke rentevoet vanaf 14 mei 2020 
tot de dag der volledige betaling.
Zegt voor recht dat de door verweerster gedane betaling van 
840,00 euro op 11 februari 2021 hierop in mindering dient 
gebracht te worden waarbij de toerekening van deze betaling 
dient te gebeuren overeenkomstig artikel 1254 B.W.
Legt de kosten van de dagvaarding ten laste van eiseres.
Veroordeelt verweerster tot de overige kosten van het geding 
die om die reden in haar hoofde niet dienen begroot te wor-
den en die in hoofde van eiseres begroot worden als volgt:
– retributie (BGF): 20,00 euro
– rechtsplegingsvergoeding: 520,00 euro
De vrederechter veroordeelt BV I.L., (...), tot betaling van het 
rolrecht van € 50,00. Dit rolrecht is na uitnodiging te betalen 
aan de Belgische Staat.
Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegen-
staande elke voorziening en zonder borgstelling en met uit-
sluiting van het vermogen tot kantonnement.
(…)
 

 

Vredegerecht Neufchâteau, 16 december 
2021

RG : 21A325

Pleit.:  D. Merckx, G. Cnudde

Impact COVID-19 – Vakantiehuur

Wanneer een koppel in 2019 een vakantiewoning voor 60 per-
sonen huurt naar aanleiding van hun trouwdag op 15 augustus 
2021 dan kan het de samenscholingsbeperkende maatregelen 
inroepen als overmacht waardoor de verhuurder de vooraf be-
taalde huur integraal moet terugbetalen aan de huurder.
 

(...)

Motivation

La partie demanderesse expose :
• que ses associés, N.H. et K.B. avaient pour intention de se 
marier en date du 15.08.2021,
• qu’elle a loué le bien immobilier situé à (…), étant un 
gîte de + ou – 60 personnes situé à (…), pour le WE du 
15.08.2021,
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Rechtspraak

Beslissing

De Vrederechter, rechtdoende op tegenspraak,
Verklaart de hoofdvordering ontvankelijk, doch ongegrond.
Verklaart de tegenvordering ontvankelijk en als volgt ge-
grond:
Veroordeelt eisende partij, verweerster op tegeneis tot beta-
ling aan verwerende partij, eiseres op tegeneis, van de som 
van zeventienduizend negenhonderdvijfenzestig euro vier 
cent (€ 17.965,04) wegens achterstallige huurgelden en on-
roerende voorheffing tot en met 08.05.2020, te vermeerderen 
met de nalatigheidsintrest aan de rentevoet van de wet op de 
betalingsachterstand in handelszaken vanaf 01.03.2020, en 
met de gerechtelijke intresten vanaf heden.
Verklaart de handelshuurovereenkomst tussen partijen be-
treffende het gehuurde goed gelegen te (…) ontbonden vanaf 
08.05.2020 ten laste van eisende partij, verweerster op te-
geneis.
Veroordeelt eisende partij, verweerster op tegeneis tot beta-
ling aan verwerende partij, eiseres op tegeneis, van het saldo 
van de wederverhuringsvergoeding ten bedrage van dertien-
duizend zeshonderdnegenentwintig euro drieëndertig cent 
(€ 13.629,33), te vermeerderen met de gerechtelijke intrest 
aan de rentevoet van de wet op de betalingsachterstand in 
handelszaken vanaf heden.
Veroordeelt eisende partij tot de kosten, in hoofde van ver-
werende partij begroot op een rechtsplegingsvergoeding van 
€ 3.000,00.
Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
De vrederechter veroordeelt BV A.R. BVBA, met KBO-num-
mer 0672632543, tot betaling van het rolrecht van € 50,00. 
Dit rolrecht is na uitnodiging te betalen aan de Belgische 
Staat.
(…)
 

 

Vredegerecht Gent (I), 5 juli 2021

AR: 20A1774/1

Zet.:  K. De Greve (vrederechter), F. Ockers (griffier)
Pleit.:  S. Verbeke, F. Ruysschaert

Impact COVID-19

De verhuurder moet niet instaan voor het succes van de ver-
koop van producten door haar huurder. Een daling van de om-
zet is eigen aan het ondernemingsrisico. Omgekeerd stijgt de 
handelshuurprijs ook niet met de omzetstijging van de huurder. 
Noch overmacht noch imprevisie kunnen als grondslag worden 
ingeroepen voor kwijtschelding van de huur.
 

(...)

2. Geschil en vorderingen

Verwerende partij is een vastgoedvennootschap welke be-
hoort tot een groep vennootschappen (volgens het Belgisch 

Staatsblad gaat het om meer dan 60 vennootschappen op 
eenzelfde adres) T.G.
A.R. is een cosmeticaproducent welke meer dan 120 jaar 
actief is en waarvan de cosmeticaproducten blijkbaar zeer 
hoog aangeschreven staan omdat deze gemaakt zijn van na-
tuurlijke ingrediënten en vrij van parabenen.
(...)
Uit de uiteenzetting ter terechtzitting is gebleken dat BV 
A.R. haar bedrijfsstrategie heeft gewijzigd geruime tijd voor 
de coronapandemie uitbrak. Uit de namens eisende partij 
neergelegde conclusie blijkt dat:
– Zij voor de uitbouw van winkels zwaar zou geïnvesteerd 
hebben waardoor het eerste boekjaar dat op 31  december 
2018 eindigde werd afgesloten met een operationeel verlies 
van 2.550.985 EUR; dat is meer dan een jaar voor de uitbraak 
van de coronapandemie;
– Op 2 mei 2019 werd omwille van het negatief eigen ver-
mogen en in het kader van de alarmbelprocedure een ver-
slag opgemaakt waarna werd beslist om de activiteiten ver-
der te zetten;
– De eindejaarsperiode einde 2019 (derhalve voor corona) 
was (citaat) “enorm teleurstellend”;
Er volgde omtrent het omzetverlies in de winkel te Gent van 
eisende partij briefwisseling heen en weer in de hoop tot 
een regeling te komen, wat niet lukte. Alarmerend voor ver-
weerster was een flink negatief eigen vermogen van eisende 
partij waardoor de alarmbelprocedure diende te worden 
gehanteerd met het oog op een gerechtelijke reorganisatie, 
dan wel een faling. Eisende partij stelt dat ze een efficiënt 
kostenreductieplan opstelde en wilde inzetten op verkoop 
via de webwinkel en via andere bestaande winkels, zoals 
kledingzaken, kappers, apothekers,... Dat blijkt ook uit het 
bijzonder verslag van de bestuurder K.G. die schrijft ervan 
overtuigd te zijn te kunnen inbreken op de markt waarop 
R. en P.P. actief zijn. Het is in het kader van dat plan dat ei-
sende partij wilde verlost geraken van het Gentse filiaal. Ei-
seres vermeldt daarbij ook een samenwerking met bol.com 
voor de verkoop via internet. Een en ander vindt weerslag 
in het verslag van de heer K.G. van 2 mei 2019, hetzij zeer 
geruime tijd voor er sprake was van corona.
Dat de zaken slecht liepen in het pre-coronatijdperk blijkt 
ook uit de brief van ene J.L. (stuk 10 bundel eiseres) die 
schrijft dat (citaat) “Er is ook in 2019 bijna 1.000.000,00 EUR 
verlies geleden met A.R. BVBA.”, alsook “De liquidemid-
delen zijn zo goed als op....”.
Eiseres kon de huurovereenkomst opzeggen. Zij verloor 
blijkbaar de mogelijkheid van deze vervroegde opzeg uit het 
oog. Zij schreef verweerster op 24 januari 2020 al aan met 
de vraag om een minnelijke beëindiging. Verweerster was – 
in tegenstelling tot wat eiseres beweert – wel bereid tot een 
verbreking van het contract mits eisende partij een huurder 
zou aanbrengen.
Eisende partij trachtte haar probleem op te lossen door ver-
weerster op 8 mei 2020 aangetekend te schrijven dat zij de 
huurovereenkomst als beëindigd beschouwde en dat het 
pand werd opgeleverd overeenkomstig de bepalingen van 
de handelshuurovereenkomst met overmaking van de sleu-
tel van het pand.
(...)

3. Beoordeling

(...)
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 Handelshuur  

3.2. Beoordeling ten gronde

3.2.1. De hoofdeis

A. Rechtsmisbruik

Eisende partij meent dat verweerster zich te buiten is ge-
gaan aan rechtsmisbruik door niet te onderhandelen over 
de beëindiging van de huurovereenkomst. De remedie daar-
voor zou volgens haar er dan moeten in bestaan dat de huur-
overeenkomst als ontbonden moet worden beschouwd op 
8 mei 2020.
Eisende partij kan niet worden gevolgd.
Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op 
een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de uit-
oefening van dat recht door een bedachtzaam en voorzichtig 
persoon. Dat is onder meer het geval wanneer het veroor-
zaakte nadeel buiten verhouding staat tot het voordeel dat 
de houder van het recht nastreeft of heeft verkregen. Bij de 
beoordeling van de belangen die in het geding zijn, moet de 
rechter rekening houden met alle omstandigheden van de 
zaak. De rechter oordeelt op grond van de omstandigheden 
van de zaak onaantastbaar of de uitoefening van een recht 
rechtsmisbruik uitmaakt.
Artikel 3 voorzag de mogelijkheden tot voortijdige beëindi-
ging van de huurovereenkomst welke we ook terugvinden 
in artikel  3 van de handelshuurwet. Met toepassing van 
artikel  3.4. van het huurcontract was de verbreking ervan 
mogelijk mits een voorafgaande opzegging van tenminste 6 
maanden tegen 30/06/2020. Vastgesteld wordt dat eisende 
partij dit niet heeft gedaan. Nochtans was dat toch wel de 
meest voor de hand liggende en voorzichtige houding welke 
eiseres zelf als medecontractant kon nemen in het licht van 
het negatief eigen vermogen en de zwaar tegenvallende han-
delsresultaten in 2019. Integendeel koos eiseres zelf voor de 
voor verwerende partij meest schadelijke oplossing van het 
geschil; nl. door loutere eigenrichting het pand verlaten en 
de sleutels terugsturen.
Ten onrechte houdt eisende partij trouwens voor dat ver-
weerster onderhandelingen zou hebben geweigerd. Uit 
de voorgelegde stukken blijkt dat verweerster al ruime fi-
nanciële toegevingen had gedaan ter ondersteuning van 
de opstart van de winkels in Gent en Hasselt. Verweerster 
was bereid tot een regeling mits eisende partij een andere 
huurder kon voorstellen; hetgeen niet meer dan redelijk is; 
te meer eisende partij een opzegmogelijkheid had zoals ho-
ger is uiteengezet. Verweerster argumenteert in die concrete 
context volkomen terecht dat eisende partij ook op dat punt 
niet heeft gehandeld zoals het een normaal zorgvuldige en 
bedachtzame ondernemer of bestuurder van een vennoot-
schap behoort.
Bovendien was verweerster bereid om mee te werken aan 
aan de ondertekening van een nieuwe handelshuurover-
eenkomst voor Gent, ingaande op 01/07/2020, met nieuwe 
voorwaarden in het voordeel van eiseres met de makelaars-
vergoeding ten laste van de Tans Group, waartoe verweer-
ster behoort. Het mocht niet baten.
Uit de gegevens van het dossier, in het bijzonder ook de 
uiteenzetting namens eisende partij zelf in de namens haar 
neergelegde conclusies, en de voorgelegde bewijsstukken 
blijkt enkel dat verwerende partij zich redelijk en contrac-
tueel loyaal heeft opgesteld teneinde tot een constructieve 
oplossing te komen waarbij oog bestond voor het belang 
van de beide gedingpartijen. Die attitude staat haaks op de 
eigenrichting van eisende partij die een opzegmogelijkheid 

liet passeren (spijts de financieel wankele toestand ruim 
voor de coronacrisis) en dan boudweg de sleutels heeft te-
ruggestuurd. Zij plaatste verweerster voor voldongen feiten. 
Inderdaad heeft eisende partij zelf niet ter goeder trouw ge-
handeld en zich geenszins loyaal opgesteld ten aanzien van 
verweerster. Het is eisende partij die kennelijk onredelijk 
heeft gehandeld.
De eigenrichting van eiseres is ingegeven vanuit een marke-
tingstrategie waarbij niet de minste empathie bestaat voor 
de medecontractant. Door de eigen winkels te “dumpen” 
en te verkopen via internet en zelfstandige verkooppunten 
(kappers, apotheken, enz.) en dankzij de coronacrisis kon 
eiseres verkoopcijfer doen stijgen met 800  %. Haar argu-
mentatie dat zij omzetverlies leed door de coronacrisis is 
onwaar (zie verder).
Niet enkel handelde eiseres niet ter goeder trouw; boven-
dien is er sprake van een ernstige contractuele wanprestatie 
door volkomen eigengereid een handelspand te verlaten en 
de sleutels terug te sturen (zie verder).
Verweerster argumenteert ook terecht dat eisende partij het 
geschil ook eerst had kunnen voorleggen aan de vrederech-
ter in het kader van een verzoeningsprocedure. In weerwil 
daarmee koos zij ervoor verweerster voor voldongen feiten 
te plaatsen.
Van een rechtsmisbruik in hoofde van verweerster is dus 
zeker gen sprake.

B. Impact van de covid-19-pandemie

Eiseres argumenteert met veel theoretische verwijzingen 
en verwijzingen naar rechtspraak in verband met de coro-
napandemie en de overheidsmaatregelen dat zij aanspraak 
maakt op de kwijtschelding van huurgelden. In het licht van 
alle gegevens van het dossier is huidige procedure slechts 
een puzzelstuk van de marketingstrategie van eiseres welke 
onder meer ook inhield om de eigen winkels te dumpen.
Concreet kan men echter zeer kort zijn wat betreft die uit-
voerige argumentatie. De oprichter van eiseres pronkte in 
de pers – verweerster legt deze voor, doch evident zijn de 
persberichten en berichten op sociale media van algemene 
bekendheid en vrij toegankelijk op internet – met een “ra-
zendsnelle” toename van de verkoop, niet in het minst om-
dat zij zich heeft toegelegd op de verkoop via internet, onder 
meer ook door gebruik te maken van bol.com. De oprichters/
bestuurders van eiseres verklaarden aan de pers dat de ver-
koopcijfers met zo maar even 800 % waren toegenomen. Zij 
wijten dit aan hun (citaat) “innovatiekracht en vermogen om 
jezelf aan te passen aan de de omstandigheden”; doelende 
op de coronapandemie. Die innovatiekracht bestond er dus 
in om volledig te focussen op verkoping Online. Nochtans 
toont het voorliggende dossier van de rechtspleging, de na-
mens eiseres in conclusies gedane verklaringen en de voor-
gelegde bewijsstukken dat het verhaal veel genuanceerder 
is dan enkele quotes welke ten overstaan van de pers wer-
den uitgesproken. Eiseres draaide zeer zwaar verlies; zeer 
lang voor van corona sprake was. Spijts een verlies van 
€  2.550.985 op 31  december 2018 bleef zij haar onderne-
ming verder uitbaten, maar bestond dan al het plan om de 
winkels te Gent en te Hasselt welke van verweerster werden 
gehuurd te dumpen en zich toe te leggen op verkoop via 
internet. Het is in de voormelde context allesbehalve ernstig 
om financiële problemen betreffende de winkel te Gent toe 
te dichten aan de overheidsmaatregelen in het kader van de 
coronapandemie. Deze pandemie was voor de onderneming 
van eiseres kennelijk een zegen. Het bevestigt trouwens wat 
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Rechtspraak

al van algemene bekendheid was; de coronapandemie had 
een explosie van internetverkoop als gevolg, zelfs in die 
mate dat koerierdiensten niet konden volgen.
Maar de coronapandemie is evenmin een reden om verweer-
ster te ontzien in haar huurdersplichten. Ten onrechte meent 
verweerster aanspraak te kunnen maken op een kwijtschel-
ding van huurgelden.
Artikel 1722 Oud burgerlijk wetboek is een toepassing van 
de gemeenrechtelijke overmachts- en risicoleer van de arti-
kelen 1147 en 1148 Oud burgerlijk wetboek. “Tenietgaan” 
betekent dat de verhuurder door toeval of overmacht in de 
onmogelijkheid is om het in de huurovereenkomst beloofde 
genot en gebruik te verzekeren aan de huurder. Uit niets 
blijkt dat verwerende partij het huurgenot niet kon leveren. 
Enkel heeft de Belgische overheid een uitbatingsverbod in 
de winkels opgelegd (maar niet de verkoop via internet) tij-
dens bepaalde perioden. De uitbating van een handelszaak 
is te onderscheiden van het verschaffen van het genot over 
een pand. De gehuurde bedrijfsruimte kon perfect dienen 
voor de opslag van producten met het oog op internetver-
koop. Bovendien is een winkeluitstalraam op een uitgelezen 
topligging te Gent van commercieel nut, zelfs als een zaak 
is gesloten. Het is van algemene bekendheid dat op het vlak 
van de huurwaarde van winkelzaken het deel van het pand 
met een etalage aan de straatzijde het belangrijkste deel van 
de huurwaarde uitmaakt (vgl. de ITZA-methode bij schat-
tingen). Dat laatste impliceert dus ook dat eiseres niet enkel 
het genotsrecht kreeg, maar het genot ook kon verbruiken.
Eisende partij moet trouwens niet instaan voor het succes 
van de verkoop van producten door haar huurder. Een da-
ling van de omzet is eigen aan het ondernemingsrisico. Om-
gekeerd stijgt de handelshuurprijs ook niet met de omzet-
stijging van verweerster.
Wat dat laatste betreft weze herhaald dat de omzetdaling 
door eiseres zelf wordt gesitueerd in een periode lang voor 
de coronapandemie (2018-2019 zodat het de rechtbank 
voorkomt dat eiseres deze crisis en de overheidsmaatregelen 
enkel als een middel tracht aan te wenden om een oplossing 
te zoeken voor een voorheen al slabakkend verkooppunt dat 
zij zo goedkoop mogelijk trachtte te dumpen.
In België wordt actueel de imprevisieleer niet erkend, noch 
in het Oud burgerlijk wetboek, noch door het Hof van Cas-
satie.
Eisende partij beroept zich op “le fait du prince”, te weten 
een overheidsmaatregel waardoor een overmacht zou ont-
staan. Wat betreft overmacht hanteert het Hof van Cassa-
tie een gebeurtenis die een onoverkomelijk beletsel vormt 
voor de nakoming van een verbintenis. Het Hof van Cassa-
tie oordeelde nog in 2018, dat financieel onvermogen van 
een contractspartij als gevolg van externe omstandigheden, 
geen overmacht uitmaakt (Cass. 28  juni 2018,  TBH  2018, 
722, TBBR 2020, 26).
Zelfs indien een partij door een overheidsbeslissing haar 
verbintenissen niet kan nakomen, werd reeds beslist dat 
geen overmacht bestaat {Gent 30  mei 1997,  AJT  1997-98, 
199, noot R. PASCARIELLO). Een overheidshandelen maakt 
in een huurrelatie een daad van derde uit waarvoor geen en-
kele verhuurder vrijwaring is verschuldigd. Nogmaals ook 
hier, eiseres plukte enkel vruchten uit de coronapandemie.
Er kan niet worden teruggevallen op overmacht. Hoger is 
al gemotiveerd dat verweerster wel verder kon uitbaten, 
weze het gedurende een beperkte periode niet “fysiek” in 
de winkels.

Er is werkelijk geen enkele grondslag voor een kwijtschel-
ding van huur omwille van de coronapandemie, laat staan 
voor de beëindiging ervan om die reden.
De hoofdeis is manifest ongegrond. Er is geen enkele wan-
prestatie bewezen in hoofde van verweerster. Er is geen 
enkele wettelijke of conventionele grondslag om de huur-
overeenkomst te beëindigen omwille van overmacht, welk-
danige ook.

3.2.2. De tegeneis

(...)
Ook de huurschade wordt verantwoord en het gevorderde 
bedrag is toewijsbaar. Door haar eigenrichting heeft eiseres 
de bewijsvoering ter zake geblokkeerd zodat de rechtbank 
uit die houding de passende gevolgtrekking mag nemen dat 
de schade effectief bestond maar gepoogd werd de vaststel-
ling ervan tegen te houden. Zo liet eiseres de verwerende 
partij wijselijk buiten de vaststellingen waarmee zij een 
gerechtsdeurwaarder belastte. Overigens is dat proces-ver-
baal noch min noch meer een selectie van fotomateriaal en 
weerlegt dit niet de gedetailleerde ruimwerken welke ver-
weerster diende te laten uitvoeren. Ook hier klemt de vast-
stelling van eigenrichting door eiseres. Nochtans had zij de 
zaak kunnen doen oproepen in verzoening of een voorlopige 
maatregel kunnen vragen, zoals het ter beschikking stellen 
van het pand onder voorbehoud van alle rechten en een 
plaatsopneming van de rechter. Zij koos er voor om het pand 
te verlaten en de sleutels terug te sturen aan eiseres.
Er gebeurde een betaling welke moet worden verrekend.
(...)

OM DEZE REDENEN:
Beslist de vrederechter zoals volgt op tegenspraak:
Gelet op de artikelen 2, 30, 34, 37, 38 en 41 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
De vrederechter van het eerste kanton Gent is bevoegd om 
van elke vordering in dit dossier kennis te nemen.
Elke vordering in dit dossier is toelaatbaar.
De hoofdeis is niet gegrond en de tegeneis is in de hierna 
bepaalde mate gegrond.
De tussen de gedingpartijen onderschreven handelshuur-
overeenkomst van 12  april 2017 betreffende het handels-
pand te 9000 Gent aan de Veldstraat 57 is gerechtelijk ont-
bonden op 08 juni 2020.
De vrederechter veroordeelt BVBA A.R. tot betaling aan NV 
I.G. van de achterstallige huur van 41.756,60 EUR en van de 
onroerende voorheffing ten bedrage van 2.008,99 EUR, meer 
de nalatigheidsintresten aan de intrestvoet van de wet op de 
betalingsachterstand in handelszaken vanaf 01/03/2020, de 
gerechtelijke intresten aan dezelfde intrestvoet tot de datum 
van algehele betaling.
De vrederechter veroordeelt BVBA A.R. tot betaling aan NV 
I.G. van een wederverhuringsvergoeding van 64.643,89 EUR, 
meer de gerechtelijke intresten aan de wettelijke intrestvoet 
vanaf heden tot de dag van de complete betaling.
De vrederechter veroordeelt BVBA A.R. tot betaling aan NV 
I.G. van 875,- EUR (recuperatie van factuur 20210064 van 
(...)), meer de gerechtelijke intresten aan de wettelijke in-
terestvoet vanaf heden tot algehele betaling.
De vrederechter zegt voor recht dat het door BVBA A.R. op 
18 juni 2020 betaalde bedrag van 47.200,- EUR met toepas-
sing van artikel 1254 Oud Burgerlijk Wetboek in aftrek moet 
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 Handelshuur  

worden genomen op de in dit vonnis verschuldigde bedra-
gen.
De vrederechter veroordeelt BVBA A.R. tot betaling aan NV 
I.G. de som van 3600,- EUR, uit hoofde van rechtsplegings-
vergoeding (zoals gevorderd)
(...)
Dit vonnis is uitvoerbaar zoals de wet dat voorziet.
(…)
 

 

Rb. Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 
19 november 2021

AR: 21/289/A

Zet.:  K. Jansegers (rechter), M. Cocquyt (griffier)
Pleit.:  A. Heerman, F. Mertens

Impact COVID-19

Wanneer het door de overheid uitgevaardigde samenscholings-
verbod inhoudt dat de huurder geen bezoekers kan ontvangen, 
maar niettemin een aantal activiteiten kon verderzetten doch 
desbetreffend geen initiatieven neemt, dan behoort dit tot 
het eigen risico. De bevolen sluitingen hadden zodoende geen 
rechtstreekse repercussies op het verschaffen van het rustig ge-
not door de verhuurder zodat de huur verschuldigd bleef.
 

(...)

2. De relevante feitelijke gegevens

Samengevat wordt het volgende als juridisch relevant be-
schouwd om het geschil te beoordelen.
De geïntimeerde is eigenares van een handelsruimte gelegen 
te (…).
Bij handelshuurovereenkomst van 28  mei 2013 verhuurt 
de geïntimeerde dit pand aan de appellante voor een peri-
ode van 9 jaar (met ingang van 1 oktober 2013), om te ein-
digen op 30 september 2022. De maandelijkse huurprijs is 
6.000,00  euro. Sedert 1  oktober 2018 bedraagt deze huur-
prijs geïndexeerd 6.441,74 euro. Sedert 1 oktober 2019 be-
draagt de huurprijs geïndexeerd 6.493,11 euro.
De appellante vroeg bij brief van 27 maart 2020 de kwijt-
schelding van 1 maand huur ingevolge de coronacrisis. De 
geïntimeerde liet via een brief van haar advocaat van 7 april 
2020 weten niet akkoord te gaan met een kwijtschelding, 
maar verklaarde zich wél bereid om voor de maanden mei 
en juni betalingsfaciliteiten toe te staan, in die zin dat de 
appellante voor die maanden voorlopig de helft van de huur 
zou betalen en het saldo zou inlopen vanaf 15 juli 2020, in 6 
maandelijkse schijven. De appellante aanvaardde dit voor-
stel niet.
De geïntimeerde startte een procedure bij de vrederechter 
tot invordering van de achterstallige huurgelden.
(...)

6. Beoordeling

(...)

6.3. Beoordeling ten gronde

6.3.1. De vordering van de geïntimeerde tot het bekomen van 
betaling van achterstallige huur voor mei 2020 en de tegenvor-
dering van de appellante tot het bekomen van de kwijtschelding 
van deze som en een bijkomende maand huur (in totaal twee 
maanden huur)

(...)

Vooreerst staat het vast dat de huur van de maand mei 2020 
inderdaad niet betaald werd. De appellante bevestigt dit uit-
drukkelijk op pagina 6 van haar syntheseconclusie.
De rechtbank onderzoekt verder in welke mate de door de 
overheid opgelegde maatregelen tijdens de ‘eerste lock-
down’ van eind maart 2020 gevolgen hadden voor de door 
de appellante gehuurde handelsruimte.
De eerste sluiting van de winkels werd bevolen bij Minis-
terieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging 
van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer 
van de crisis coronavirus COVID-19 (zie art. 3 § 1: ‘Worden 
gesloten op zaterdag en zondag, tot en met 3 april 2020, alle 
commerciële centra en winkels die niet voor de voeding be-
stemde producten verkopen’) en vervolgens bij Ministerieel 
Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te be-
perken (BS 18 maart 2020). Dit Ministerieel Besluit bepaalt 
onder meer:
“Artikel 1. § 1. De handelszaken en de winkels zijn geslo-
ten, 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 ontvan-
gen in de zaak en dit op afspraak.
De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de re-
gels van social distancing te respecteren, in het bijzonder 
het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke per-
soon. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle activitei-
ten bedoeld in het besluit.
(...)
Art. 13. De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toe-
passing tot en met 5 april 2020. (...)”
Het Ministerieel Besluit van 3 april 2020 heeft deze maat-
regel verlengd tot en met 19  april 2020. Het Ministerieel 
Besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het mi-
nisterieel besluit van 23  maart 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus CO-
VID-19 te beperken heeft deze maatregel verlengd tot en met 
3 mei 2020 (BS  17 april 2020) en het Ministerieel Besluit 
van 30 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel 
besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beper-
ken heeft deze maatregel verlengd tot en met 10 mei 2020 
(BS  30  april 2020). Vanaf 11  mei 2020 gingen de gewone 
winkels en handelszaken opnieuw open.
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 Woninghuur  

verder betalingsfaciliteiten overeenkomstig artikel 1244 van 
het oud Burgerlijk Wetboek.
Ze vinden dat hun tekortkoming onvoldoende is om de 
verbreking van de huurovereenkomst lastens hen te ver-
antwoorden en zijn van oordeel dat geïntimeerde hen ten 
onrechte gedwongen uit het appartement heeft gedreven. 
Ze menen dat zulks een wanprestatie uitmaakt, zodat de 
huurovereenkomst lastens geïntimeerde ontbonden dient 
te worden en de huurwaarborg aan hen toekomt. Ze vragen 
een voorbehoud voor de schade welke zij daaruit hebben 
geleden.

2. Geïntimeerde zegt dat appellanten hun verplichtingen 
niet naleefden en dat er serieuze achterstallen ontstonden, 
op een bepaald ogenblik zelfs van meer dan vijf maanden 
huurgelden. Hij oppert dat de coronacrisis niet kan worden 
beschouwd als overmacht welke appellanten zou vrijstellen 
van betaling van de huurgelden. Hij geeft aan dat er sprake 
is van een voldoende ernstige wanprestatie door appellan-
ten, welke de ontbinding van de huurovereenkomst lastens 
appellanten verantwoordt. Hij meent dat appellanten te-
recht werden uitgedreven.
Hij oppert dat er geen enkele reden is om de overeenkomst 
lastens hem te ontbinden en hij zegt dat appellanten het ge-
huurde goed niet vrijwillig wilden verlaten.
Hij geeft aan dat er momenteel nog een achterstal is van 
1.183,24 euro, dat nog een wederverhuringsvergoeding van 
2.608,32 moet worden betaald en dat ook alle gerechtskos-
ten en uitvoeringskosten nog moeten worden voldaan. Hij 
geeft aan dat in die omstandigheden geen betalingsfacilitei-
ten aan 287,56 euro per maand kunnen worden toegekend 
aan appellanten.

3. Destijds waren er zeer ernstige wanbetalingen door ap-
pellanten. Het is inderdaad zo dat zij zich hebben ingespan-
nen om achterstallen in te lopen, maar op dit ogenblik dient 
te worden vastgesteld dat de achterstallen nog altijd niet 
volledig werden ingelopen.
De achterstallen waren zo groot dat er wel degelijk sprake 
is van wanprestaties die voldoende erg waren om de huur-
overeenkomst te verbreken lastens appellanten. Zij hebben 
inderdaad inspanningen geleverd, maar de slotsom blijft 
wel dat de achterstallen onvoldoende snel werden aange-
zuiverd en ingelopen.
De eerste rechter heeft aldus terecht de overeenkomst ver-
broken lastens appellanten en geïntimeerde was gerech-
tigd om appellanten uit het gehuurde goed te drijven. Een 

wederverhuringsvergoeding blijft verschuldigd door appel-
lanten en er is geen reden om het door de eerste rechter ver-
leende voorbehoud wegens huurschade niet te behouden.
De vordering van appellanten om de overeenkomst te ont-
binden lastens geïntimeerde en hen een voorbehoud te ver-
lenen voor de schade die daaruit voortvloeit, is manifest 
ongegrond.
De uitgebreide vordering van geïntimeerde voor de maand 
september 2020 is gegrond in de mate die hierna wordt be-
paald.
Appellanten worden gemachtigd om alle achterstallen 
(huur, kosten nutsvoorzieningen, bezettingsvergoeding, ge-
rechtskosten, uitdrijvingskosten) af te korten zoals hierna 
wordt bepaald.

Om deze redenen
En de rechtspleging geschied zijnde in het Nederlands, con-
form artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 van de Wet van 15  juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,
De rechtbank
Recht doende op tegenspraak en in graad van beroep:
Verklaart het hoger beroep van appellanten tegen het vonnis 
van het Vredegerecht van het eerste kanton Turnhout van 
4 augustus 2020 ontvankelijk, doch ongegrond.
Bevestigt het bestreden vonnis.
Verklaart de nieuwe vorderingen die appellanten in graad 
van beroep stellen ontvankelijk, maar niet gegrond.
Veroordeelt appellanten bijkomend om aan geïntimeerde te 
betalen de som van 869,44  euro aan bezettingsvergoeding 
en 60,00 euro aan provisie voor de maand september 2020.
Veroordeelt appellanten tot betaling van de kosten van het 
geding in graad van beroep en begroot deze kosten in hoofde 
van appellanten op 165,00 euro rolrecht en 20,00 euro voor 
het Fonds Juridische Tweedelijnsbijstand en in hoofde van 
geïntimeerde op 1.080,00 euro rechtsplegingsvergoeding.
Staat aan appellanten toe om de sommen waartoe zij inge-
volge onderhavig en het bestreden vonnis werden veroor-
deeld, verder af te korten met een bedrag van 500,00 euro 
per maand telkens te betalen uiterlijk voor de tiende van 
de maand en voor het eerst voor 10 juli 2021, met dien ver-
stande dat bij een eerste in gebreke blijven het ganse nog 
verschuldigde bedrag onmiddellijk opeisbaar wordt.
Zegt dat het rolrecht door appellanten betaald dient te wor-
den na uitnodiging daartoe door de FOD Financiën.
Stelt vast dat onderhavig vonnis onmiddellijk uitvoerbaar is 
krachtens de Wet.
(…)
 

Handelshuur 

 

Vred. Leuven (I) 24 juni 2021

AR: (…)

Zet.:  R. Van Dessel (vrederechter)
Pleit.:  (…)

Afbraak wegens ouderdom – Rechtsgevolgen

Als wederopbouw in de zin van artikel 16.1.3° HHW wordt be-
schouwd elke verbouwing, die door een afbraak wordt voor-
afgegaan, die de ruwbouw van de lokalen betreft en waarvan 
de kosten drie jaar huur te boven gaan, met dien verstande dat 
deze kosten ruim mogen worden beschouwd, ruimer zelfs dan 
rakend aan de ruwbouw alleen (studiebureau, architect, vei-
ligheidscoördinatie, vergunningen, btw, schrijnwerken, sanitair, 
verwarming, dak-vervanging, …).
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Rechtspraak

Ook het herstellen van het onroerend goed onder een gelijk-
aardige of verschillende vorm met lokalen, die in aanmerking 
komen om betrokken te worden, wordt hieronder begrepen.
 

(…)

Feiten en retroacten

Op basis van de voorliggende gegevens en niet-betwiste be-
weringen van partijen kunnen de relevante feiten als volgt 
worden samengevat:
Bij (geregistreerde) handelshuurovereenkomst d.d. 
29.01.1993 verhuurde (...), op niet nader bepaalde datum 
overgenomen door (...) op aandelen (...) aan (...) het gelijk-
vloers in het pand gelegen te (...) voorheen (...) in de voor-
malige(...); gebouwen. Deze huurovereenkomst werd aange-
gaan voor een periode van 9jr. ingaande op 1.02.1993, mits 
betaling van een maandelijkse basishuurprijs van 46 000,00 
fr., zijnde € 1140,31 te indexeren.
Deze huurovereenkomst voorziet o.m.
“... Art. 3. Aanvang, duur en opzeg
a) De handelshuurovereenkomst wordt afgesloten voor een 
periode van negen opeenvolgende jaren, met ingang van 
1  februari 1993 en stilzwijgend vernieuwbaar voor telkens 
een periode van 9 (negen) jaar  ... In het voordeel van een 
eventuele nieuwe eigenaar van het verhuurde goed is het 
voorrecht voorbehouden van artikel  12 van de Wet op de 
handelshuurovereenkomsten, waarbij aan de nieuwe eige-
naar het recht wordt toegekend om de huurovereenkomst op 
te zeggen onder de verplichting om zich te houden aan de 
voorschriften van voormeld artikel ...”
(...) verzocht op geen enkel ogenblik om een huurhernieu-
wing zoals voorzien door art. 14 HHW, althans liggen hier-
van geen gegevens voor.
Op 18.01.2019 werd tussen (...) op aandelen (...) en (...) op-
tredend in naam en voor rekening van een nog op te richten 
projectvennootschap, een overeenkomst houdend een optie 
tot aankoop van de percelen en gebouwen gelegen te (...). Bij 
brief d.d. 28.06.2019 liet (...) weten dit goed aan te kopen in 
naam en voor rekening van (...) volgens de overeengekomen 
modaliteiten, zodat de optie bij voormeld schrijven wordt 
gelicht.
Bij notariële akte verleden op 11.12.2019 verkocht (...) een 
grootwarenhuis, op en met grond, gelegen te (...) en drie ver-
diepingen in een gebouw met vijf verdiepingen.
Deze overeenkomst voorzag o.m. dat “... De overdracht van 
eigendom tussen de partijen op heden plaats heeft. De koper 
heeft daarentegen het genot van het verkochte goed verkre-
gen vanaf 1 oktober 2019 deels door de werkelijke inbezit-
neming en de overdracht door de verkoper van alle sleutels 
in zijn bezit aan de conciërge, en deels door de inning van 
de huurgelden ...”
Voorafgaand, meer bepaald bij e-mail d.d. 9.08.2019, bracht 
(...) huurders van het (...) waaronder (...) ervan op de hoogte 
dat zij binnenkort de eigendom van dit gebouw zal overdra-
gen aan een specialist inzake stadsvernieuwingsprojecten 
m.n. (...) vervolgde “... Uiteraard zullen alle tussen (...) en 
de huurders lopende huurcontracten overgenomen worden 
door de nieuwe eigenaar. De contactpersoon van (...) zal 
jullie de komende dagen contacteren om de intenties van 
(...) omtrent de herontwikkeling van het (...) toe te lichten ...’
Op verzoek van (...) vond op 22.08.2019 een bespre-
king plaats tussen partijen; op 11.09.2019 deed (...) haar 

opmerkingen geworden op het ontwerp van verslag dat door 
(...) werd opgesteld.
Tevens uitte (...) per e-mail d.d. 6.09.2019 haar ongenoegen 
t.a.v. Schepen (...) de Stad Leuven, die hierop antwoordde 
bij e-mail d.d. 18.09.2019.
Bij brief d.d. 1.10.2019 (poststempel 3.10.2019) werd (...) 
verzocht om met ingang vanaf 1.10.2019 de contractuele 
vergoedingen over te maken aan (...). Dit werd bevestigd bij 
e-mail verkeer d.d. 7.11.2019.
(...) zegde vervolgens bij aangetekende brief d.d. 20.12.2019 
de huur van de kwestieuze handelshuurovereenkomst op 
in toepassing van art. 12 iuncto art. 16, 3° Handelshuurwet 
met ingang vanaf 24.12.2019 om te eindigen op 23.12.2020. 
Zij concretiseerde  “... (...) is immers voornemens, en on-
dernam daartoe reeds concrete stappen, om het onroerend 
goed waarin u uw bedrijf uitoefent, weder op te bouwen. 
De bestaande, sterk verouderde gebouwen worden gesloopt 
om een nieuw vastgoedproject te realiseren dat voldoet aan 
de hedendaagse normen. In toepassing van artikel  25, 1° 
Handelshuurwet is geen vergoeding verschuldigd, nu het 
verworven onroerend goed moet worden afgebroken wegens 
ouderdom ...”
(...)  maakte op 10.01.2020 door tussenkomst van Accoun-
tantskantoor (...) haar opmerkingen met betrekking tot deze 
opzegging over.
Op 20.01.2020 liet de Stad Leuven weten dat zij op korte ter-
mijn een onderhoud voorstelt, waarop (...) nog diezelfde dag 
antwoordde dat van zodra hun raadsman terug actief is, zij 
laten weten met wie verder een onderhoud noodzakelijk is.
Aansluitend daarop nam de raadsman van (...): op 17.03.2020 
contact op met (...) stellende dat (...) deze opzegging wil be-
spreken vooraleer gerechtelijke stappen te ondernemen en 
verzocht om mededeling van een aantal data en uren.
Hierop werd door (...) op 23.03.2020 de datum van 3.04.2020 
vooropgesteld voor een conference video call via Zoom of 
Skype, waarop de raadsman van (...) op 24.03.2020 liet we-
ten dat zijn cliënte er de voorkeur aan geeft om de vergade-
ring op te schorten totdat de coronacrisis is overgewaaid en 
hij, zodra mogelijk, terug contact opneemt.
Inmiddels had (...) reeds op 6.03.2020 een brief gericht aan 
de huurders met betrekking tot de toegang tot het gebouw.
Vervolgens verzocht (...) bij e-mail d.d. 31.08.2020 opnieuw 
om een constructief gesprek tussen partijen, waarop door 
de raadsman van (…) op 8.09.2020 2 nieuwe data werden 
vooropgesteld.
De raadsman van (...) nam vervolgens op 25.09.2020 op-
nieuw contact op met de Stad Leuven, verwijzend naar 
de e-mail van Schepen (...) d.d. 18.09.2019 voormeld, met 
verzoek hem te bevestigen dat het pand, gehuurd door zijn 
cliënte, niet zal worden afgebroken maar geïntegreerd wordt 
in de globale ontwikkeling van het project, (...) waarop de 
Stad Leuven op 5.10.2020 antwoordde.
Op 6.10.2020 vond er (opnieuw) een overleg plaats tussen 
partijen, waarna op 12.10.2020 de diverse standpunten door 
(...) schriftelijk werden bevestigd, besluitend dat zij hun 
standpunt dat de huurovereenkomst een einde neemt per 
23.12.2020 blijft aanhouden, eraan toevoegend  “... Echter 
hebben wij begrip voor uw situatie en willen wij U de moge-
lijkheid toekennen alsnog langer in uw Lokaal te (...) te blij-
ven, dit onder de vorm van een Bezetting Ter Bede, welke u 
het recht toekent uw Lokaal te bezetten tot minimaal 31 april 
2021. Na verloop van deze termijn kan deze Bezetting ter 
Bede opgezegd worden door elk van beide partijen, mits in-
achtname van een opzegtermijn van 2 maanden. Gezien we 
de eindtermijn van de handelshuurovereenkomst naderen, 
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 Handelshuur  

is het voorstel tot een mogelijkheid voor een Bezetting Ter 
Bede geldig tot uiterlijk 30 oktober 2020, waarna het voor-
stel in zijn volledigheid vervalt ...”
(...) ging niet in op dit voorstel, waarna zij op 3.12.2020 tot 
dagvaarding deed overgaan.
De raadsman van (...) verzocht vervolgens om een gesprek 
met schepen (...) teneinde geïnformeerd te worden over 
het concrete stappenplan van de overheid i.v.m. de heront-
wikkeling van de site (stand van zaken van het masterplan, 
(...) ...), (...) waarop de Schepen bij e-mail d.d, 1.04.2020 het 
stappenplan voor de herontwikkeling van de site deed ge-
worden en op 2.04.2021 bevestigde dat er mogelijkerwijze 
later dat jaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
eerste fase volgt.

Ontvankelijkheid

De vorderingen werden tijdig en naar de vorm regelmatig 
ingesteld en zijn derhalve ontvankelijk, waaromtrent geen 
betwisting tussen partijen.

Gegrondheid

Prealabel

Het verzoek van (...) om dit geding te schorsen totdat (...) de 
nodige concrete uitleg heeft verstrekt over de voorwaarden 
tot opname van haar handelszaak in de gerenoveerde site 
kan niet worden ingewilligd.
Ter zitting d.d. 27.05.2021 gaf de rechtbank immers de mo-
gelijkheid aan (...) om (...) en de Stad Leuven vooralsnog “in 
verzoening” op te roepen om één en ander te bespreken en 
werd de sluiting van de debatten van onderhavige zaak uit-
gesteld naar heden, teneinde deze verzoeningspoging alle 
kansen te geven.
Echter was het (...) zelf die bij monde van haar raadsman op 
2.06.2021 liet weten als volgt “... Tijdens de pleidooien heb 
ik gevraagd om vooralsnog een poging te ondernemen om 
een minnelijke schikking tussen partijen te bereiken. U heeft 
hiervoor de datum van 18 juni 2021 voorgesteld. Ik heb dit 
met de bestuurders van cliënte besproken, doch deze geven er 
uiteindelijk de voorkeur aan om het vonnis af te wachten ...”
Trouwens, zoals blijkt uit het bovenstaande feitenrelaas, 
was het eveneens (...) die voorafgaandelijk onderhavige pro-
cedure, niet bereid bleek in gesprek te gaan met (...)
In de gegeven omstandigheden is er dan ook geen reden om 
op het verzoek van (...) in te gaan.

A. Hoofdvordering

Eerste middel: schending van art 12, 1ste lid Handelshuurwet

Zoals voormeld schreef (...) op 20.12.2019 aan (...) o.m. als 
volgt:
“... Zoals u mogelijks reeds heeft vernomen, heeft (...) een 
gebouwencomplex op en met grond, gelegen te (...), op da-
tum van 11 december 2019 verworven van  (...)  ... Middels 
deze aankoop nam (...) tevens alle huur- en aanverwante 
overeenkomsten over die op het gebouwencomplex rusten 
en trad zij aldus in alle rechten en plichten voortkomend 
uit deze overeenkomsten, waaronder de handelshuurover-
eenkomst die u destijds sloot met betreffende de ruimte ge-
legen te (...) (gelijkvloers-460 m²) ... In toepassing van art. 12 
iuncto artikel  16, 3° Handelshuurwet teken ik u, middels 

onderhavig schrijven, opzeg aan van voornoemde handels-
huurovereenkomst die geen vaste dagtekening heeft verkre-
gen voor de vervreemding ... .../.
./...
overeenkomstig artikel 12 Handelshuurwet zeg ik uw han-
delshuurovereenkomst op één jaar vooraf, hetgeen concreet 
betekent dat de opzeg een aanvang zal nemen per 24 de-
cember 2019 om te eindigen op 23 december 2020 ... (...) is 
immers voornemens, en ondernam daartoe reeds concrete 
stappen, om het onroerend goed waarin u uw bedrijf uitoe-
fent, weder op te bouwen. De bestaande, sterk verouderde 
gebouwen worden gesloopt om een nieuw vastgoedproject 
te realiseren dat voldoet aan de hedendaagse normen. In 
toepassing van artikel 25,1° Handelshuurwet is geen vergoe-
ding verschuldigd, nu het verworven onroerend goed moet 
worden afgebroken wegens ouderdom ...”

1ste onderdeel: de termijn van 3 maanden na de verwerving werd 
niet geëerbiedigd

1.1. Er bestaat geen betwisting over dat de initiële (geregis-
treerde) handelshuurovereenkomst, die op 29.01.1993 werd 
aangegaan voor een initiële periode van 9 jaar ingaande op 
1.02.1993, inmiddels hernieuwd werd (klaarblijkelijk) zon-
der naleving van de formaliteiten, zoals voorzien in art. 14 
HHW, althans liggen hiervan geen gegevens voor.
Onafgezien of de op het ogenblik van de voormelde huurop-
zeg van kracht zijnde huurovereenkomst een 9-jarige huur-
overeenkomst betrof, zoals voorgehouden door (...) overeen-
komstig art. 3.a) van de initiële HHovereenkomst, dan wel 
een huur van onbepaalde duur overeenkomstig art. 14 al. 3 
HHwet volgens (...) deze (hernieuwde) huurovereenkomst, 
die essentieel een nieuwe overeenkomst uitmaakt zelfs in-
dien de voorwaarden niet gewijzigd zijn, had geen vaste 
dagtekening verkregen zoals bedoeld in art.  12 laatste lid 
HHWet vóór de vervreemding; wel, zoals blijkt uit het bo-
venstaande, had (...) het verhuurde goed in gebruik sinds ten 
minste zes maanden.
Het gegeven dat de initiële HHovereenkomst werd geregis-
treerd doet hieraan geen afbreuk nu de registratie van de aan-
vankelijke/voorafgaande huurovereenkomst niet doorwerkt 
op de hernieuwde huurovereenkomst, evenmin als het feit 
dat in de (notariële) verkoopovereenkomst d.d. 11.12.2019 
melding gemaakt wordt van het verhuurd zijn van het on-
roerend goed, zonder vermelding van de hoofdinhoud van 
de hernieuwde huurovereenkomst o.m. de aanvangsdatum 
en de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst, zoals 
vereist door art. 1328 OBW/art. 8.22 NBW. (...) (cfr. A. Van 
Oevelen, De tegenwerpelijkheid van een hernieuwde han-
delshuur bij de vervreemding van het gehuurde goed, noot 
onder Cass. 11.09.1987, RW 1988 – 89, 323; W. Van Putten, 
Huurhernieuwing in Praktijkgids Huur, III.8-3env. p. 76.)
Volledigheidshalve dient er bovendien aan toegevoegd dat 
in de initiële huurovereenkomst uitdrukkelijk werd gesti-
puleerd dat “... In het voordeel van een eventuele nieuwe 
eigenaar van het verhuurde goede is het voorrecht voor-
behouden van artikel  12 van de Wet op de handelshuur-
overeenkomsten, waarbij aan de nieuwe eigenaar het recht 
wordt toegekend om de huurovereenkomst op te zeggen on-
der de verplichting om zich te houden aan de voorschriften 
van voormeld artikel ...”
Bijgevolg was (...) als koper, principieel  gerechtigd (...) uit 
het gehuurde pand te zetten in de gevallen vermeld onder 
1°, 2°, 3° en 4° van art. 16 HHW, mits hij de huur opzegde, 
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Rechtspraak

één jaar vooraf, en binnen drie maanden na de verkrijging 
met duidelijke opgave van de reden waarop de opzegging 
gegrond is, alles op straffe van verval.

1.2. Zoals voormeld, diende (...), om geldig te zijn de huur-
opzegging te betekenen binnen de 3 maanden na de verkrij-
ging van het gehuurde goed.
Sedert het cassatie-arrest van 30.10.1958 wordt algemeen 
aangenomen dat de aanvangsdatum van deze 3 maanden, de 
datum van de verkrijging door de nieuwe eigenaar is, de ei-
gendomsoverdracht, zoals ook (...) terecht stelt. (...) (cfr. W. 
Van Putten, Huurhernieuwing in Praktijkgids Huur, III.7-4; 
K. Cref, Overdracht of vervreemding van het gehuurde goed 
in Handelshuur, Die Keure, p. 256env., nrs 40env.),
Blijkens de notariële verkoopakte verleden voor Not. (...) 
d.d. 11.12.2019 had “... de overdracht van eigendom tussen 
de partijen heden plaats ...” dat wil zeggen op 11.12.2019, 
zodat de opzeg diende te gebeuren uiterlijk op 11.03.2020, 
zodat concreet de op 20.12.2019 betekende huuropzeg wel 
degelijk geldig is.
Trouwens ook de  “Overeenkomst houdende een optie tot 
aankoop”  op 18.01.2019 gesloten tussen de CV op (...) en 
(...) voorzag uitdrukkelijk dat de eigendomsoverdracht (en 
de betaling van de prijs) slechts bij het verlijden van de au-
thentieke akte geschiedt of nog dat de optienemer eigenaar 
van het goed zal zijn vanaf de notariële akte.
In dit verband komt het dan ook gepast voor te verwijzen 
naar Cass., 21.01.2000 (A.J.B., 2000/8, p. 121), dat voorziet 
dat  “wanneer in de voorlopige koopakte betreffende een 
verhuurd pand bedongen wordt dat de eigendomsovergang 
wordt opgeschort tot de dag waarop de authentieke koop-
akte zal worden verleden, de termijn waarbinnen de koper 
aan de huurder opzegging kan geven pas begint te lopen 
vanaf die dag (art. 12 Handelshuurwet)”, mutatis mutandis 
in deze kan worden toegepast na het lichten van de aan-
koopoptie door (…).
Het feit dat tijdens een eerdere bespreking tussen par-
tijen zou verwezen zijn naar de aankoop van de site door 
(...), op dat ogenblik was slechts de optie gelicht (m.b. op 
28.06.2019), doet hieraan geen afbreuk.
De publiciteit gevoerd op de website van (...) moet eveneens 
in die zin worden gelezen.
Samenvattend kan dan ook warden gesteld dat de huur-
opzegging door (...) wel degelijk tijdig gebeurde, zodat zij 
hiervan niet vervallen kan worden verklaard.

Tweede onderdeel: schending van art. 16.1.3° HHW

Zoals voormeld, werd de huur opgezegd omdat blijkens de 
opzegbrief voormeld, de nieuwe eigenaar voornemens is “...
het onroerend goed waarin u uw bedrijf uitoefent, weder op 
te bouwen. De bestaande, sterk verouderde gebouwen wor-
den gesloopt om een nieuw vastgoedproject te realiseren dat 
voldoet aan de hedendaagse normen ...”
Als wederopbouw wordt beschouwd elke verbouwing, die 
door een afbraak wordt voorafgegaan, die de ruwbouw van 
de lokalen betreft en waarvan de kosten drie jaar huur te 
boven gaan, met dien verstande dat deze kosten ruim mo-
gen worden beschouwd; ruimer zelfs dan rakend aan de 
ruwbouw alleen (studiebureau, architect, veiligheidscoör-
dinatie, vergunningen, btw, schrijnwerken, sanitair, verwar-
ming, dakvervanging ...). Ook het herstellen van het onroe-
rend goed onder een gelijkaardige of verschillende vorm, 
met lokalen die in aanmerking komen om betrokken te 
worden, worden hieronder begrepen. Er dient opnieuw een 

handelsruimte beoogd en gerealiseerd te worden; de weder-
opbouw moet slaan op de verhuurde lokalen.
De door (...) voorgenomen werken, zoals gespecificeerd en 
geïllustreerd aan de hand van de door haar voorgebrachte 
stukken, voldoen hieraan, nu in eerste instantie een parking 
zal worden gerealiseerd, die tijdelijk dienst zal doen in af-
wachting van de bouw van een definitieve ondergrondse 
parking met erboven een nieuwbouw op diezelfde plaatsen.
Ten onrechte houdt (...) voor dat niet zou blijken dat de voor-
gehouden parking waarvoor thans reeds een omgevingsver-
gunning werd aangevraagd, louter tijdelijk zou zijn: in het 
samenwerkingsvoorstel met (...) (stuk 16 bundel verweer-
ster) wordt in de projectomschrijving uitdrukkelijk voorzien 
onder “projectomschrijving”:  “... Volgende toevoegingen 
worden voorzien: optopping: afbraak dak en startend op +3, 
nieuwbouw: op huidige parking, ondergrondse parking: na 
afbraak huidige lage voorbouw ...”, het is daar dat het door 
(...) gehuurd goed zich bevindt.
Dat de kostprijs hiervan drie jaar huur overschrijdt kan op 
basis van het geheel van voorliggende stukken eveneens 
worden aangenomen.
De verwijzing naar een e-mail d.d. 18.09.2019 van Schepen 
(...) wijzigt hieraan niet, des temeer daar (...) in besluiten 
zelf erkent dat dit standpunt achteraf, meer bepaald op 
5.10.2020, door de ruimtelijk planner van de Stad Leuven 
wordt genuanceerd.
Ook op stedebouwkundig vlak dient erop gewezen, dat blij-
kens de e-mail d.d. 1.04.2021 van Schepen (...) de start- en 
procesnota voor het RUP nog voor de zomerperiode wordt 
voorbereid, om nadien de formele procedure in te zetten, 
zodat de bezwaren van (...) op dat vlak evenmin kunnen 
worden weerhouden.
Bijgevolg dient ertoe besloten dat op basis van de thans 
voorliggende gegevens geenszins blijkt dat de motivering 
van de opzegging door de nieuwe eigenaar namelijk weder-
opbouw, niet beantwoordt aan de werkelijke bedoelingen 
van (...) zodat er thans geen reden is om de opzegging van 
20.12.2019 nietig te verklaren.
Derde onderdeel: de reden van de opzegging is niet de 
wederopbouw van het pand, maar wel de wil om aan het 
onroerend goed een bestemming te geven die elke handels-
onderneming uitsluit (art.  16, I, 2° HHW): schending van 
art. 12 HHW
Tevergeefs meent (...) dat de door (...) reden van opzegging 
namelijk wederopbouw van het pand, niet beantwoordt aan 
haar reële bedoelingen, namelijk de omvorming ervan tot 
een parking en derhalve een functiewijziging, zoals bedoeld 
in art. 16, I, 2° HHW uitmaakt.
Zoals voormeld, blijkt uit de door (...) voorgebrachte ge-
gevens, dat de parking waarvoor op 16.03.2021 een omge-
vingsvergunning werd aangevraagd, slechts tijdelijk zal zijn, 
nu het uiteindelijk de bedoeling is ter plaatse een onder-
grondse parking te voorzien na afbraak van de huidige lage 
voorbouw en het optrekken van een nieuwbouw op de hui-
dige parking.
Bovendien, zoals (...) terecht doet gelden, wordt aangeno-
men dat “de uitbater van een rotatieparking, waarbij tegen 
betaling parkeerplaatsen ter beschikking worden gesteld 
aan het publiek in het algemeen, als dienstverlener econo-
mische prestaties levert, zodat de toepassing erop van de 
Handelshuurwet niet kan uitgesloten worden”, zodat indien 
het de werkelijke bedoeling van eerstgenoemde uiteindelijk 
zou zijn een parking in te richten, dit geenszins een bestem-
ming betreft die elke handelsonderneming uitsluit.
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 Handelshuur  

Bijgevolg kan ook op deze grond, niet tot de ongeldigheid 
van de door (...) gegeven opzeg worden besloten.
Samengevat  dient dan ook te worden besloten dat de op 
20.12.2019 door (...) betekende huuropzeg ingaande op 
24.12.2019 om te eindigen tegen 23.12.2020 om reden van 
wederopbouw, voldoet aan de voorwaarden zoals voorzien 
in art. 12 HHW en deze opzegging wel degelijk rechtmatig 
werd gegeven.
In ondergeschikte orde:

Tweede middel: betaling van een uitzettingsvergoeding voorzien 
door art. 25.1° HHW

(...) meent gerechtigd te zijn op een vergoeding gelijk aan 
één jaar huur, zijnde (12 x € 1 821,94, zijnde) € 21 863,28 
overeenkomstig art.  25.1° HHW. en zich op art.  27 HHW. 
beroept om het door haar gehuurde pand niet te ontruimen 
zolang deze vergoeding niet werd betaald.
(...) betwist dit standpunt, stellende dat zij overeenkomstig 
art.  25.1° HHW geen vergoeding verschuldigd is, nu het 
goed moet worden afgebroken of wederopgebouwd wegens 
ouderdom, wat niet moet worden begrepen in de betekenis 
van bouwvalligheid of volstrekte onbewoonbaarheid met 
gevaar voor instorting maar wel als slijtage te wijten aan de 
tijd, wat elke tussenkomst van de mens uitsluit, zowel actief 
als passief.
In dit verband verwijst zij naar het gegeven dat het pand 
waar (...) naar bedrijf uitoefent, dateert van 1886 en er maat-
regelen nodig zijn voor de brandveiligheid; recent zouden 
er ook woningen ongeschikt verklaard zijn door de Woonin-
spectie. Er zijn aldus structurele, aan de ruwbouw rakende 
werken nodig, net omdat het gebouwencomplex sterk ver-
ouderd is en over het algemeen in slechte staat verkeert.
Zoals partijen terecht aanvoeren, moet de term “ouderdom” 
niet begrepen worden in de betekenis van bouwvalligheid 
welke de sloping nodig maakt, maar wel in de zin van een 
algemene toestand van verval, sleet, aftakeling, veroudering, 
die een volledige, doelmatige en ongestoorde bewoning van 
het goed uitsluit rekening houdende met de thans gangbare 
eisen inzake veiligheid, gezondheid, stadsschoon, bruikbaar-
heid en nut, met dien verstande dat het verval moet te wijten 
zijn aan het verstrijken van de tijd en niet het gevolg mag zijn 
van een actieve of passieve menselijke tussenkomst.
Op basis van het geheel van voorliggende gegevens dient 
met (...) te worden aangenomen dat de wederopbouw nood-
zakelijk is wegens ouderdom, in acht genomen de thans 
gangbare eisen inzake veiligheid, gezondheid, stadsschoon, 
bruikbaarheid en nut.
Zo o.m. dient verwezen naar het brandweerslag dat hoewel 
in se beperkt tot (...) te Leuven, principes bevat die eveneens 
toepasselijk zijn voor het gebouw, waarin het door (...) ge-
huurde pand gelegen is.
In de gegeven omstandigheden kan (...) dan ook geen aan-
spraak maken op de uitzettingsvergoeding, zoals voorzien 
in art. 25.1° HHW., zodat ook het aspect van de niet-ontrui-
ming zolang de voormelde vergoeding niet is betaald, niet 
aan de orde is.

Derde middel: geen uitvoerbaarheid bij voorraad (art. 31.2de lid, 
ltst zin HHW)

Tevergeefs verzoekt (...) om onderhavig vonnis niet uitvoer-
baar bij voorraad te verklaren, gelet op het moeilijk te her-
stellen ernstig nadeel dat de tenuitvoerlegging van de uit-
spraak met zich zou brengen.

Immers, overeenkomstig voormeld art. 31.2de lid HHW, is de 
rechtbank verplicht de uitvoerbaarheid bij voorraad uit te 
spreken in alle handelshuurgeschillen.
(cfr.: S. Van Ransbeeck, Bevoegdheid, procedure en bewijs-
recht in Handelshuur, Die Keure, 2012, p. 350, nrs. 37env.; 
W. Van Putten, Praktijkgids Huur, III.10-7, nr. 2445.)

B. Tegenvordering

Ervan uitgaande dat de door (...) gegeven huuropzeg op 
20.12.2019 rechtmatig werd gegeven, bezet (...) het door 
haar gehuurde pand, thans zonder recht noch titel zodat dit 
dient ontruimd met machtiging voor eerstgenoemde tot uit-
huiszetting.
Tevens is (...) gehouden tot betaling van een maandelijkse 
bezettingsvergoeding van € 1 821,94 vanaf 23.12.2020, wat 
in se door (...) niet wordt betwist.
Nu (...) op dit ogenblik nog geen omgevingsvergunning 
mocht ontvangen met betrekking tot werkzaamheden die 
in principe in augustus a.s. zullen beginnen, heeft eerstge-
noemde tot op heden nog geen schade geleden door het door 
(...) tot dusver ingenomen standpunt, zodat de gevorderde 
provisionele schadevergoeding hic et nunc niet kan worden 
ingewilligd.
Op basis van de thans voorliggende gegevens kan in dit ver-
band uitsluitend voorbehoud worden verleend.

Beslissing

De vrederechter, rechtsprekende op tegenspraak.
Verleent akte aan (...) van haar tegenvordering.
Verklaart de vorderingen ontvankelijk.
Verklaart  de hoofdvordering van  (...) ongegrond en wijst 
haar ervan af.
Verklaart  de tegenvordering van  (...) gegrond in de hier-
navolgende mate:
Zegt voor recht dat de door haar gegeven huuropzeg van 
20.12.2019 rechtmatig werd gegeven en alsdus uitwerking 
kende op 23.12.2020.
Veroordeelt (...) bijgevolg om het door haar zonder recht 
noch titel bezette goed, gelegen te (...), onmiddellijk te ont-
ruimen en ter vrije beschikking van (...) met machtiging tot 
uithuiszetting van (...) en alle andere die zich in het ver-
huurde goed zouden bevinden, door een gerechtsdeurwaar-
der, eventueel met hulp van de politie binnen een maand na 
betekening van dit vonnis.
Veroordeelt (...) tot betaling van een bezettingsvergoeding 
van € 1 821,94 per begonnen kalendermaand, te rekenen va-
naf 23 december 2020, zijnde de uitwerking van de gegeven 
opzeg tot op datum van afgifte van de sleutels en werkelijke 
ontruiming van het onroerend goed.
Verleent voorbehoud aan (...) met betrekking tot haar vorde-
ring in schadevergoeding.
Veroordeelt (...) tot de kosten van het geding.
In haren hoofde begroot op:
– kosten van dagvaarding: € 265,65
en in hoofde (...) begroot op:
– rechtsplegingsvergoeding: € 1440,00

Veroordeelt Naamloze vennootschap (...) ingeschreven in 
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (...) 
tot betaling van het rolrecht van € 50,00.
Dit rolrecht is na uitnodiging te betalen aan de Belgische 
Staat.
(…)
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 Handelshuur  

▪ elke informatie over de weerslag van de uitvoering van de 
bankgarantie op de positie van de BV Y. ontbreekt
▪ de BV Y. geen enkel stuk neerlegt ter staving van haar 
bewering dat de overheidsmaatregelen in de periode van 
14 maart tot 11 mei 2020 voor haar “een enorme financiële 
impact” hadden, wat wordt tegengesproken door de inhoud 
van het hoger aangehaalde artikel op www.made-in.be
▪ de BV Y. geen enkele informatie verstrekt over de steun-
maatregelen van de overheid, noch over de mate waarin zij 
daarvan heeft kunnen genieten.

2.3 Uit de beschikbare gegevens en de argumentatie van 
partijen volgt dat:
▪ de BV Y. in haar e-mail van 3 april 2020 enkel uitstel van 
betaling heeft gevraagd en geen definitieve kwijtschelding
▪ de BV Y. in haar e-mail van 8 april 2020 uitdrukkelijk te 
kennen gaf tot betaling te zullen overgaan na de heropstart
▪ de door de overheid opgelegde sluiting zich niet richtte tot 
de verhuurder, maar enkel de exploitatie door de huurder 
verhinderde
▪ de verhuurder wel degelijk het rustig genot is blijven ver-
schaffen
▪ het gehuurde goed hier bestemd was voor de uitbating van 
een Ixina franchise (ontwerp, verkoop en plaatsing keukens) 
concreet naast een winkelruimte ook een magazijn voor op-
slag van nog te plaatsen keukens en een kantoorruimte om-
vat
▪ het gehuurde goed steeds toegankelijk is gebleven voor de 
huurder
▪ financieel onvermogen, ook al is zij het gevolg van externe 
omstandigheden, niet tot gevolg heeft dat de schuldenaar 
van zijn verbintenis tot betalen is bevrijd2

▪ de toepassing van art. 1722 OudBW niet enkel vereist dat 
het gaat om een (geheel of gedeeltelijk) materieel of juri-
disch vergaan van de gehuurde zaak zelf (wat hier niet het 
geval is), maar ook dat de onmogelijkheid tot verschaffing 
van het genot moet bestaan in hoofde van de verhuurder 
(wat hier evenmin het geval is)
▪ de overheidsmaatregel geen rechtsstoornis uitmaakt waar-
voor de verhuurder vrijwaring verschuldigd is, maar louter 
een feitelijke stoornis waarvoor de verhuurder niet moet in-
staan3

▪ de huurder tijdens de sluiting in beginsel kon genieten 
van overheidssteun
▪ de verhuurder geen rechtsmisbruik heeft gepleegd door 
aan te dringen op betaling van de overeengekomen huur-
prijs, door een volledige kwijtschelding van de huur voor 
de betrokken periode af te wijzen en door beroep te doen 
op de verleende bankgarantie voor de aanzuivering van de 
achterstallige huur
▪ de tussen de BV E.J. en de BV Y. bij de huuroverdracht 
overeengekomen huurprijsverhoging hier niet terzake doet, 
door beide partijen is goedgekeurd en steun vindt in een 
schattingsverslag van 13 september 2019.
Uit wat voorafgaat volgt dat de overeenkomst als oorzaak 
van de door de bank uitgevoerde betaling op geen enkel 
ogenblik is verdwenen, zodat de betaling verschuldigd blijft.

2.3 Niet is aangetoond dat de BV E.J. een fout heeft begaan 
of misbruik van recht heeft gepleegd in verband met de be-
paling van de datum voor het verlijden van de authentieke 
verkoopovereenkomst met de BV M. Uit niets blijkt dat 

2. Zie in dezelfde zin Cass. 28 juni 2018, concl. C. VANDEWAL; Cass. 13 maart 1947, Arr.Cass. 1947, 80, Pas. 1947, 108, concl. R. HAYOIT DE TERMICOURT.
3. Zie art. 1725 OudBW.

aanvankelijk 28 mei 2020 was overeengekomen als datum 
voor het verlijden van de akte. De voorgelegde stukken van 
de notaris van de BV M. leveren daarvan niet het vereiste be-
wijs. Daarenboven situeerde de datum van 18 juni 2020 zich 
perfect binnen de contractueel overeengekomen en wette-
lijke termijn van vier maanden na het tot stand komen van 
de onderhandse verkoopovereenkomst. Tot slot heeft de BV 
M. zonder enig voorbehoud ingestemd met de verrekening 
van de huurprijs voor de maand juni 2020 pro rata temporis.
De BV M. kan dan ook geen aanspraak maken op de volle-
dige huur voor de maand juni 2020.
(...)

Beslissing

De vrederechter:
▪ verklaart de vordering van de BV Y. en de BV M. ontvan-
kelijk, maar ongegrond
▪ veroordeelt de BV Y. en de BV M. elk voor de helft tot be-
taling aan de FOD Financiën van € 50,00 rolrecht
▪ verwijst de BV Y. voor 9/10 en de BV M. voor 1/10 in de 
overige gerechtskosten
▪ vereffent deze overige gerechtskosten voor de BV Y. en de 
BV M. op €  237,25 kosten van dagvaarding, met inbegrip 
van € 20,00 bijdrage fonds juridische tweedelijnsbijstand en 
voor de BV ELECTRO JPP op € 2.400,00 rechtsplegingsver-
goeding.
(…)
 

 

Vredegerecht Hasselt 5 (I), 8 juni 2021

AR: 20A842/1

Zet.:  K. Gruyters (vrederechter), H. Beusen (griffier)
Pleit.:  S. Verbeke, F. Ruysschaert

Impact COVID-19

Niet COVID-19, maar de reeds bestaande precaire financiële si-
tuatie en de nakende her-aanleg van de omgeving, verklaren 
de tegenvallende bedrijfsresultaten. Aan de verhuurder kan 
derhalve geen rechtsmisbruik worden verweten wanneer hij op 
uitvoering van de handelshuurovereenkomst aandringt.
 

(...)

Beoordeling van de vordering

1. De relevante feiten

Verwerende partij verhuurde aan eisende partij een handels-
ruimte, inclusief sociale ruimte en opslagruimte, gelegen te 
(…) aan eisende partij ingevolge een huurovereenkomst van 
10.03.2017, met aanvang op 01.06.2017.
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Rechtspraak

Een jaarlijkse huurprijs van 85.000,00 euro werd overeen-
gekomen, te betalen in driemaandelijkse termijnen, op 1 ja-
nuari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, en jaarlijks te indexeren.
Per e-mail bericht van 24.01.2020 informeerde J.L. na-
mens eisende partij F.S., aangestelde van de verhuurder, 
omtrent de tegenvallende verkoopcijfers en de slechte fi-
nanciële situatie van eisende partij, waarbij onder meer 
gesteld werd: “De liquidemiddelen zijn zo goed als op en 
de lopende kosten blijven maar doorlopen (...). Ik denk dat 
het beste een afspraak belegd kan worden voor stopzetting 
van beide winkels (Gent en Hasselt).... De huren kunnen op 
korte termijn niet meer door A.R. BVBA betaald worden.”
Vervolgens stelde J.L. namens eisende partij verwerende 
partij per e-mail van 30.01.2020 in kennis van de precaire 
financiële situatie waardoor zij zich genoodzaakt zag een 
minnelijke oplossing na te streven om de huurrelatie te 
beëindigen:  “dringend een oplossing moet gevonden wor-
den voor deze huurlasten gezien de precaire financiële situ-
atie van de vennootschap”.
Namens de verhuurder wordt per e-mail van 03.02.2020 ge-
antwoord: “Wij zijn niet bereid over te gaan tot een minne-
lijke beëindiging van de handelshuurovereenkomst tenzij er 
een nieuwe huurder wordt aangebracht aan dezelfde voor-
woorden”.
Per brief van 24.03.2020 formuleerde de raadsman van ei-
sende partij een nieuw voorstel tot minnelijke beëindiging 
van de huurovereenkomst tegen 01.05.2020.
De raadsman van verwerende partij reageerde hierop afwij-
zend per brief van 01.04.2020.
Per brief van 07.05.2020 kondigde de raadsman van eisende 
partij aan dat zijn cliënte de volgende dag het huurpand zal 
verlaten en de huurovereenkomst beëindigt waarbij een we-
derverhuringsvergoeding van 4 maanden werd aangeboden. 
Per aangetekende brief van 08.05.2020 werden de sleutels 
overgemaakt aan verwerende partij.
Op 07.05.2020 heeft verwerende partij eisende partij ge-
dagvaard in faling.
Op 17.06.2020 betaalde eisende partij een bedrag van 
32.800,00 euro aan verwerende partij.

2. In rechte

Hoofdeis: ontbinding van de overeenkomst

Eisende partij vordert de ontbinding van de huurovereen-
komst lastens verwerende partij per 08.05.2020. In essentie 
komt dit neer op een controle a posteriori van de buiten-
gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst door eisende 
partij, vermits zijzelf, luidens de brief van 07.05.2020, een-
zijdig besliste tot de beëindiging van de overeenkomst.
De ontbinding van de overeenkomst is een sanctie bij wan-
prestatie van een der contractspartijen die zodanig ernstig is 
dat een verdere uitvoering van de overeenkomst niet meer 
zinvol is, met schadevergoeding door de in gebreke blij-
vende partij.
Volgens eisende partij bestaat de wanprestatie van verwe-
rende partij uit haar weigering om te onderhandelen over 
een minnelijke beëindiging van de handelshuurovereen-
komst hetgeen een schending uitmaakt van de verplichting 
de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.
De huurovereenkomst ging in op 01.06.2017 voor een duur 
van 9 jaar en voorzag in de mogelijkheid tot opzeg op het 
einde van elk derde jaar, mits opzeg via aangetekende brief 
minstens 6 maanden voor het einde van de betreffende drie-
jarige periode.

Per e-mail van 30.01.2020 stuurde eisende partij aan op een 
minnelijke beëindiging van de huurovereenkomst gelet op 
haar precaire financiële situatie.
Deze precaire financiële situatie was geen nieuw feit en is 
het gevolg van een negatief bedrijfsresultaat over een lan-
gere periode.
De aandeelhouders werden op 02.05.2019 reeds in kennis 
gesteld van het negatief eigen vermogen door het bijzonder 
verslag van bestuurder K.G. in het kader van de alarmbel-
procedure. Op dat ogenblik was ook reeds geweten dat de 
heraanleg van de Grote Markt in het najaar van 2019 zou 
aanvatten.
Volgens het e-mail bericht van 30.01.2020 is de beëindiging 
van de huurovereenkomst noodzakelijk “in kader van de re-
organisatie en de voortzetting van de vennootschap... gezien 
de precaire financiële situatie van de vennootschap”.
Deze precaire financiële situatie en de noodzaak tot reorga-
nisatie had al eerder onderkend en benut kunnen worden 
in het kader van de contractuele opzegmogelijkheden. Vol-
gens de bepalingen van de huurovereenkomst had eisende 
partij de huur kunnen opzeggen tegen 01.06.2020, met een 
aangetekende opzeg uiterlijk op 30.11.2019. Eisende partij 
heeft hiervan geen gebruik gemaakt niettegenstaande de op 
dat ogenblik gekende financiële situatie en het bewustzijn 
omtrent de nakende heraanleg van de Grote Markt.
Verwerende partij beroept zich op de naleving van het tus-
sen hen bestaande contract, het aandringen op de uitvoering 
van een overeenkomst kan bezwaarlijk als een wanprestatie 
worden beschouwd.
Partijen zijn gebonden door hun overeenkomst, en die strekt 
hen tot wet (art. 1134 oud B.W.). De bindende kracht van 
deze overeenkomst verhindert dat partijen dit contract een-
zijdig wijzigen.
De doorslaggevende reden voor eisende partij om onderhan-
delingen aan te knopen is het tegenvallende bedrijfsresul-
taat en de uitvoering van haar kostenreductieplan.
Eisende partij verzocht niet om een onderhandeling over de 
contractsvoorwaarden, ze besliste eenzijdig tot beëindiging 
van de huurovereenkomst waaraan verwerende partij veron-
dersteld werd mee te werken. De vraag tot minnelijke beëin-
diging is niet ingegeven door de moeilijkheden ingevolge 
de Corona-maatregelen doch enkel door de noodzaak tot re-
organisatie eigen aan de bedrijfsvoering van eisende partij.
Het feit dat de verhuurder niet instemt met de door de huur-
der voorgestelde voorwaarden om de huurovereenkomst te 
beëindigen is geen wanprestatie die een ontbinding lastens 
verwerende partij verantwoordt.
Eisende partij is van oordeel dat verwerende partij zich 
schuldig maakte aan rechtsmisbruik door aan te dringen op 
de uitvoering van de overeenkomst terwijl ze op de hoogte 
was van de precaire financiële situatie van haar huurder en 
niet inging op een aanbod van 4 maanden wederverhurings-
vergoeding.
Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op 
een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de nor-
male uitoefening van dat recht door een zorgvuldig persoon 
in dezelfde concrete omstandigheden.
Ter beoordeling hiervan zijn volgende criteria aan de orde:
– Handelen met het exclusief oogmerk om te schaden,
– Handelen zonder een redelijk en voldoende belang, ter-
wijl men schade berokkent,
– Die uitoefening van recht kiezen die het meest schadelijk 
is of het algemeen belang schaadt, terwijl er verschillende 
uitoefeningswijzen zijn met eenzelfde nut,
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 Handelshuur  

– Het proportionaliteitscriterium, de afweging van belan-
gen wanneer het veroorzaakte nadeel buiten verhouding 
staat tot het voordeel dat de titularis van het recht heeft ver-
kregen of nastreeft.
Verwerende partij heeft zich niet onwrikbaar of onredelijk 
opgesteld, verwerende partij heeft zich bereid getoond de 
overeenkomst in onderling akkoord te beëindigen, zodra 
een andere huurder zou worden aangeboden. De verhuurder 
dient niet het ondernemingsrisico van de handelshuurder te 
dragen, de verhuurder mag ervan uitgaan dat de huurover-
eenkomst gerespecteerd wordt voor de duur waarvoor ze 
werd aangegaan, of minstens dat gebruik gemaakt wordt van 
de opzegmogelijkheden die de wet of het contract bieden.
Het door eisende partij aangeboden behoud van de uitge-
voerde verbeteringswerken zonder vergoeding is een toe-
passing van de contractuele bepaling terwijl de aangeboden 
wederverhuringsvergoeding van 4 maanden zelfs lager is 
dan de contractueel bepaalde vergoeding van 6 maanden 
huur, lasten en aandeel in belastingen. Het gegeven dat 
verwerende partij als verhuurder aandringt op de naleving 
van de bepalingen van de handelshuurovereenkomst zolang 
geen andere huurder wordt aangeboden is haar bescherming 
tegen leegstand en derving van huurinkomsten. Immers, een 
normale uitvoering van het contract verzekerde haar van 
huurinkomsten tot minstens 01.06.2023, een gerechtelijke 
ontbinding wegens wanprestatie van de huurder van een 
wederverhuringsvergoeding van 6 maanden huur. In alle 
opzichten was het voorstel van eisende partij minder gun-
stig.
De houding van verwerende partij is niet disproportioneel 
en kan in de gegeven omstandigheden geen rechtsmisbruik 
vormen.

Tegeneis: betaling achterstallige huur en ontbinding van de 
overeenkomst

Het is niet betwist dat eisende partij sedert maart 2020 geen 
huurgelden meer heeft betaald.
Eisende partij beroept zich op art. 1722 oud B.W. en stelt 
dat door de Corona-pandemie en de daarbij dwingend opge-
legde sluiting van haar winkel het verhuurde goed is teniet 
gegaan.
Het gehuurde goed is geenszins teniet gegaan. Hoogstens 
was er een tijdelijk gemis van rustig huurgenot, doch dit was 
enkel het gevolg van de drastische overheidsmaatregelen en 
geenszins te wijten aan verwerende partij als verhuurder. De 
verhuurder staat niet in voor feitelijke stoornissen door der-
den, verwerende partij is haar verhuurdersverplichtingen 
blijven naleven.
Hoe dan ook is eisende partij het pand blijven bezetten 
met haar producten en voorraden, zij heeft er gebruik van 
kunnen maken als stockage- en etalageruimte. Zij kon op 
die wijze op een belangrijke locatie haar producten tonen 
en haar online verkoop promoten. Volgens het door verwe-
rende partij overgelegde krantenartikel heeft eisende partij 
daarvan ook volop gebruik gemaakt, en klaarblijkelijk niet 
zonder succes.
Eisende partij had al voor het afkondigen van de Corona- 
lockdown de intentie om het contract te beëindigen, gelet 
op de gevoerde briefwisseling voor 18.03.2020. Zij heeft na 
18.03.2020 op geen enkel ogenblik contact gezocht met ver-
werende partij met het oog op een aanpassing van de voor-
waarden of betalingsfaciliteiten ingevolge de gedwongen 
sluiting van 18.03.20 tot 10.05.2020.

Het was enkel en alleen de noodzaak tot reorganisatie, inge-
volge het negatief eigen vermogen, die eisende partij ertoe 
heeft aangezet aan te sturen op de beëindiging van de huur-
overeenkomst.
Er is geen grond tot vermindering van de huurprijs in de 
periode van gedwongen sluiting.
Verwerende partij, eiseres op tegeneis vordert een be-
drag van 29.529,39  euro wegens achterstallige huur voor 
de maanden maart tot en met juni 2020. De maandelijkse 
huurprijs bedroeg op dat ogenblik 7.368,75  euro en vanaf 
01.06.2020 7.423,14 euro.
Eisende partij heeft het gehuurde goed verlaten op 
08.05.2020 en de sleutels overgemaakt aan verwerende par-
tij. Aldus plaatste zij verwerende partij voor voldongen fei-
ten en heeft zij haar voorstel tot minnelijke beëindiging als 
enig aanvaardbaar alternatief gepresenteerd.
De contractspartij die geconfronteerd wordt met een we-
derpartij die de huurrelatie op haar voorwaarden wenst te 
beëindigen, in strijd met de contractuele bepalingen, en ver-
volgens beslist haar contractuele verbintenissen niet langer 
na te leven heeft op grond van art. 1184 oud B.W. de keuze 
ofwel de uitvoering in natura te eisen, dan wel de ontbin-
ding van de overeenkomst met een schadevergoeding.
Verwerende partij vordert de ontbinding van de overeen-
komst ten laste van eisende partij met veroordeling tot het 
betalen van een wederverhuringsvergoeding.
Het niet betalen van de huur gedurende 3 maanden, het een-
zijdig beëindigen van de huurovereenkomst en het zonder 
meer verlaten van het gehuurde goed zijn ernstige contrac-
tuele tekortkomingen die de ontbinding van de overeen-
komst rechtvaardigen.
Door aldus te handelen heeft eisende partij de overeenkomst 
eenzijdig verbroken, hetgeen zij minstens impliciet erkende 
in haar dagvaarding stellende dat zij ingevolge deze ontbin-
ding een wederverhuringsvergoeding van 4 maanden ver-
schuldigd was aan verwerende partij.
De gerechtelijke ontbinding wordt in principe uitgesproken 
vanaf het instellen van de rechtsvordering, maar kan ook 
uitgesproken worden ex tunc, op een vroeger tijdstip, indien 
blijkt dat sedert dat tijdstip geen uitvoering in natura meer 
heeft plaatsgevonden.
Door het pand te verlaten en de sleutels terug te sturen was 
er geen uitvoering in natura meer mogelijk zodat de over-
eenkomst ontbonden wordt vanaf 08.05.2020.
De huur is derhalve verschuldigd tot 08.05.2020. Conform 
art. 4.3 van de huurovereenkomst wordt de huur met betrek-
king tot de termijn die voorafgaat aan het einde van de over-
eenkomst berekend pro rata temporis. Voor de maand mei 
blijft derhalve verschuldigd (7.368,75: 31  = 237,70  × 8  =) 
1.901,61  euro. Het verschuldigde bedrag aan onroerende 
voorheffing wordt overeenkomstig herleid tot 1.325,93 euro.
De totale huurachterstand bedraagt derhalve
Maart-april: 2 × 7.368,75 euro = 14.737,50 euro
Tot en met 8 mei: 1.901,61 euro
Onroerende voorheffing: 1.325,93 euro.
TOTAAL: 17.965,04 euro

Gelet op de contractuele bepalingen en art. 1760 oud B.W. is 
de gevorderde wederverhuringsvergoeding van 6 maanden 
huur gegrond. Het gevorderde bedrag van 46.429,33  euro 
wordt cijfermatig niet betwist, de betaling van 32.800,00 
dient in mindering gebracht.
Ingevolge art. 1397 Ger. W. is elk eindvonnis uitvoerbaar bij 
voorraad en hierbij wordt tevens bepaald welke rechtsmid-
delen de tenuitvoerlegging schorsen.
Er zijn geen redenen om hiervan af te wijken.
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Rechtspraak

Beslissing

De Vrederechter, rechtdoende op tegenspraak,
Verklaart de hoofdvordering ontvankelijk, doch ongegrond.
Verklaart de tegenvordering ontvankelijk en als volgt ge-
grond:
Veroordeelt eisende partij, verweerster op tegeneis tot beta-
ling aan verwerende partij, eiseres op tegeneis, van de som 
van zeventienduizend negenhonderdvijfenzestig euro vier 
cent (€ 17.965,04) wegens achterstallige huurgelden en on-
roerende voorheffing tot en met 08.05.2020, te vermeerderen 
met de nalatigheidsintrest aan de rentevoet van de wet op de 
betalingsachterstand in handelszaken vanaf 01.03.2020, en 
met de gerechtelijke intresten vanaf heden.
Verklaart de handelshuurovereenkomst tussen partijen be-
treffende het gehuurde goed gelegen te (…) ontbonden vanaf 
08.05.2020 ten laste van eisende partij, verweerster op te-
geneis.
Veroordeelt eisende partij, verweerster op tegeneis tot beta-
ling aan verwerende partij, eiseres op tegeneis, van het saldo 
van de wederverhuringsvergoeding ten bedrage van dertien-
duizend zeshonderdnegenentwintig euro drieëndertig cent 
(€ 13.629,33), te vermeerderen met de gerechtelijke intrest 
aan de rentevoet van de wet op de betalingsachterstand in 
handelszaken vanaf heden.
Veroordeelt eisende partij tot de kosten, in hoofde van ver-
werende partij begroot op een rechtsplegingsvergoeding van 
€ 3.000,00.
Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
De vrederechter veroordeelt BV A.R. BVBA, met KBO-num-
mer 0672632543, tot betaling van het rolrecht van € 50,00. 
Dit rolrecht is na uitnodiging te betalen aan de Belgische 
Staat.
(…)
 

 

Vredegerecht Gent (I), 5 juli 2021

AR: 20A1774/1

Zet.:  K. De Greve (vrederechter), F. Ockers (griffier)
Pleit.:  S. Verbeke, F. Ruysschaert

Impact COVID-19

De verhuurder moet niet instaan voor het succes van de ver-
koop van producten door haar huurder. Een daling van de om-
zet is eigen aan het ondernemingsrisico. Omgekeerd stijgt de 
handelshuurprijs ook niet met de omzetstijging van de huurder. 
Noch overmacht noch imprevisie kunnen als grondslag worden 
ingeroepen voor kwijtschelding van de huur.
 

(...)

2. Geschil en vorderingen

Verwerende partij is een vastgoedvennootschap welke be-
hoort tot een groep vennootschappen (volgens het Belgisch 

Staatsblad gaat het om meer dan 60 vennootschappen op 
eenzelfde adres) T.G.
A.R. is een cosmeticaproducent welke meer dan 120 jaar 
actief is en waarvan de cosmeticaproducten blijkbaar zeer 
hoog aangeschreven staan omdat deze gemaakt zijn van na-
tuurlijke ingrediënten en vrij van parabenen.
(...)
Uit de uiteenzetting ter terechtzitting is gebleken dat BV 
A.R. haar bedrijfsstrategie heeft gewijzigd geruime tijd voor 
de coronapandemie uitbrak. Uit de namens eisende partij 
neergelegde conclusie blijkt dat:
– Zij voor de uitbouw van winkels zwaar zou geïnvesteerd 
hebben waardoor het eerste boekjaar dat op 31  december 
2018 eindigde werd afgesloten met een operationeel verlies 
van 2.550.985 EUR; dat is meer dan een jaar voor de uitbraak 
van de coronapandemie;
– Op 2 mei 2019 werd omwille van het negatief eigen ver-
mogen en in het kader van de alarmbelprocedure een ver-
slag opgemaakt waarna werd beslist om de activiteiten ver-
der te zetten;
– De eindejaarsperiode einde 2019 (derhalve voor corona) 
was (citaat) “enorm teleurstellend”;
Er volgde omtrent het omzetverlies in de winkel te Gent van 
eisende partij briefwisseling heen en weer in de hoop tot 
een regeling te komen, wat niet lukte. Alarmerend voor ver-
weerster was een flink negatief eigen vermogen van eisende 
partij waardoor de alarmbelprocedure diende te worden 
gehanteerd met het oog op een gerechtelijke reorganisatie, 
dan wel een faling. Eisende partij stelt dat ze een efficiënt 
kostenreductieplan opstelde en wilde inzetten op verkoop 
via de webwinkel en via andere bestaande winkels, zoals 
kledingzaken, kappers, apothekers,... Dat blijkt ook uit het 
bijzonder verslag van de bestuurder K.G. die schrijft ervan 
overtuigd te zijn te kunnen inbreken op de markt waarop 
R. en P.P. actief zijn. Het is in het kader van dat plan dat ei-
sende partij wilde verlost geraken van het Gentse filiaal. Ei-
seres vermeldt daarbij ook een samenwerking met bol.com 
voor de verkoop via internet. Een en ander vindt weerslag 
in het verslag van de heer K.G. van 2 mei 2019, hetzij zeer 
geruime tijd voor er sprake was van corona.
Dat de zaken slecht liepen in het pre-coronatijdperk blijkt 
ook uit de brief van ene J.L. (stuk 10 bundel eiseres) die 
schrijft dat (citaat) “Er is ook in 2019 bijna 1.000.000,00 EUR 
verlies geleden met A.R. BVBA.”, alsook “De liquidemid-
delen zijn zo goed als op....”.
Eiseres kon de huurovereenkomst opzeggen. Zij verloor 
blijkbaar de mogelijkheid van deze vervroegde opzeg uit het 
oog. Zij schreef verweerster op 24 januari 2020 al aan met 
de vraag om een minnelijke beëindiging. Verweerster was – 
in tegenstelling tot wat eiseres beweert – wel bereid tot een 
verbreking van het contract mits eisende partij een huurder 
zou aanbrengen.
Eisende partij trachtte haar probleem op te lossen door ver-
weerster op 8 mei 2020 aangetekend te schrijven dat zij de 
huurovereenkomst als beëindigd beschouwde en dat het 
pand werd opgeleverd overeenkomstig de bepalingen van 
de handelshuurovereenkomst met overmaking van de sleu-
tel van het pand.
(...)

3. Beoordeling

(...)
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Cass. (1re ch.) RG C.20.0560.F, 3 juin 2021 (PHAROCHIM / RETAIL DISTRIBUTION
CONCEPTS)

Cass. (1re ch.) RG C.20.0560.F, 3 juin 2021 (PHAROCHIM / RETAIL DISTRIBUTION CONCEPTS)
https://juportal.be/ (21 juillet 2021); J.L.M.B. 2021, liv. 29, 1296 et https://jlmbi.larciergroup.com/ (26 septembre 2021)
Sommaire 1
Le bailleur a le droit de s'opposer à une demande de renouvellement du bail commercial lorsqu'il a la volonté de
reconstruire l'immeuble. S'il ne procède pas à la totalité des travaux annoncés (dans le délai requis), il est redevable
vis-à-vis de son ancien locataire d'une indemnité d'éviction. Le délai d'un an pour postuler celle-ci commence à courir
au jour de l'achèvement des travaux jugés non conformes, quand bien même ils n'auraient pas rétabli l'immeuble
dans une forme ressemblante (le bien étant livré « casco » au nouveau preneur).

Mots-clés:
Bail commercial, renouvellement du bail, généralités Indemnité d'éviction (bail commercial)

Sommaire 2
Lorsque l’intention pour laquelle le bailleur a pu évincer le preneur consiste en la démolition et la reconstruction
des locaux visée à l’article 16, I, 3°, de la loi sur les baux commerciaux et que le preneur réclame une indemnité
d’éviction, majorée éventuellement de dommages-intérêts, au motif que le bailleur, sans justifier d’un motif
grave, n’a pas réalisé cette intention dans le délai déterminé à l’article 25, alinéa 1er, 3°, au motif que le coût de
la reconstruction ne dépasse pas trois années de loyer, ou au motif que les travaux n’affectent pas le gros
œuvre de l’immeuble commercial, le fait donnant ouverture à l’action, visé à l’article 28 de cette loi, coïncide, en règle,
avec l’achèvement des travaux effectués par le bailleur.

Législation liée:

Art. 16, Loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux
Art. 25, Loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux
Art. 28, Loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux

Mots-clés:
Indemnité d'éviction (bail commercial) Bail commercial, renouvellement du bail, généralités

Texte intégral
PHAROCHIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Anderlecht, rue Edmond Rostand, 59, inscrite
à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0462.505.896, venant aux droits de la société en commandite
Immobilière Atlanta, en liquidation,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort,
chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,

contre

RETAIL DISTRIBUTION CONCEPTS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Forest, rue
Marguerite Bervoets, 94, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.551.895,

défenderesse en cassation,
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représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles,
avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal de première instance
francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un
moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen:

Quant à la seconde branche:

En vertu de l'article 16, I, 3o, de la loi du 30 avril 1951 relative aux baux commerciaux, le bailleur peut se refuser au
renouvellement du bail parce qu'il a la volonté de reconstruire l'immeuble ou la partie de l'immeuble dans laquelle le
preneur sortant exerce son activité, et est réputée reconstruction toute transformation précédée d'une démolition,
affectant toutes deux le gros œuvre des locaux et dont le coût dépasse trois années de loyer.

Le bailleur ne peut se décharger sur autrui de son obligation personnelle d'exécuter à son compte lesdits travaux de
démolition et de reconstruction.

En vertu de l'article 25, alinéa 1er, 3o, de la même loi, le preneur, qui a régulièrement manifesté sa volonté d'user de
son droit de renouvellement et se l'est vu refuser, a droit à une indemnité d'éviction fixée forfaitairement à trois ans de
loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé, si
le bailleur, sans justifier d'un motif grave, ne réalise pas dans les six mois et pendant deux ans au moins l'intention
pour laquelle il a pu évincer le preneur.

Aux termes de l'article 28 de cette loi, les actions en payement de l'indemnité d'éviction doivent être intentées dans
un délai d'un an à dater du fait donnant ouverture à l'action.

Lorsque l'intention pour laquelle le bailleur a pu évincer le preneur consiste en la démolition et la reconstruction des
locaux visée à l'article 16, I, 3o, de la loi sur les baux commerciaux et que le preneur réclame une indemnité
d'éviction, majorée éventuellement de dommages-intérêts, au motif que le bailleur, sans justifier d'un motif grave,
n'a pas réalisé cette intention dans le délai déterminé à l'article 25, alinéa 1er, 3o, au motif que le coût de la
reconstruction ne dépasse pas trois années de loyer, ou au motif que les travaux n'affectent pas le gros œuvre de
l'immeuble commercial, le fait donnant ouverture à l'action, visé à l'article 28 de cette loi, coïncide, en règle, avec
l'achèvement des travaux effectués par le bailleur.

Dans ce cas, le délai de forclusion de l'action fixé à l'article 28 prend cours, en règle, à partir de l'achèvement de ces
travaux.

Le jugement attaqué statue sur la demande de la défenderesse de condamner la demanderesse à l'indemnité
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d'éviction prévue par l'article 25, alinéa 1er, 3o, de la loi sur les baux commerciaux au motif que la demanderesse n'a
pas effectué de travaux pour un montant dépassant la somme de trois années du dernier loyer augmenté du
précompte immobilier.

Il constate que, « le 4 juillet 2013, [la défenderesse] a sollicité le renouvellement [du] bail » liant les parties, que, «
par exploit d'huissier du 3 octobre 2014, [la demanderesse a refusé] le [re]nouvellement [du bail sur la base de]
l'article 16, I, 3o, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux », que la défenderesse a quitté les lieux le 31
janvier 2015, que, « le 13 août 2015, [la demanderesse] a conclu un nouveau contrat de bail commercial avec la
société Kiko Belgique », et qu’« aux termes de l'article 1er de ce contrat de bail, les lieux loués étaient livrés ‘casco’ »
et que la demanderesse « s'engageait à refaire la façade à ses frais conformément au concept Kiko et moyennant
[l’]accord des deux parties ».

Il relève que, « le 2 septembre 2016, [la demanderesse] a mis les clés et les lieux à la disposition de la société Kiko
», que « le document signé ce jour par les parties comporte les observations suivantes: ‘La réalisation du trou pour
l'escalier: OK/NOK. Nous devons attendre l'estimation finale du bailleur pour faire le trou pour l'escalier de la façon
dont Kiko veut’ », que, « le 20 septembre 2016, l'entrepreneur […] a adressé à [la demanderesse] une offre pour le
percement d'une trappe », que, « le 1er octobre 2016, cet entrepreneur a établi une facture au nom [de la
demanderesse] pour la réalisation d'une trappe » et que « cette facture a été acquittée par [la demanderesse] le 12
octobre 2016 ».

Le jugement attaqué, qui, après avoir considéré qu’« il est possible que la réalisation de cette trappe ait marqué
la fin des travaux de structure ou gros œuvre incombant à [la demanderesse] selon la convention conclue avec
Kiko », décide que l'action de la défenderesse, formée par une citation signifiée le 16 novembre 2017, a été
intentée dans le délai d'un an de l'article 28 de la loi sur les baux commerciaux aux motifs que la réalisation de cette
trappe « ne coïncide toutefois pas pour autant avec l'achèvement des travaux de reconstruction de l'immeuble », que
« ceux-ci doivent tendre à rétablir l'immeuble sous une forme ressemblante, c'est-à-dire, en l'espèce, de façon à
permettre à nouveau l'exploitation d'un commerce, et qu'à ce titre ils englobent les travaux d'aménagement et de
finition », qu’« il importe peu à cet égard que selon l'accord conclu entre [la demanderesse] et Kiko, ces travaux
d'aménagement et de finition aient été transférés à un tiers, en l'occurrence le nouveau preneur, dans la mesure où le
motif doit être réalisé par le bailleur pour son propre compte », et qu’« en outre, conformément au principe de la
relativité des conventions, l'accord conclu entre [la demanderesse] et Kiko ne peut pas nuire à [la défenderesse] »,
viole les dispositions légales précitées.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il dit recevable et fondée la demande de la défenderesse de paiement d'une
indemnité d'éviction, qu'il condamne la demanderesse à payer la somme de 359.626,36 euros et qu'il statue sur les
dépens;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian
Storck, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en
audience publique du trois juin deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de
l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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Texte intégral, Site web Cour de cassation
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Rechtspraak

Handelshuur 

1. https://www.made-in.be/vlaams-brabant/opgeknapte-keukenzaak-gewapend-voor-toekomst/.

 

Vredegerecht Aarschot, 7 mei 2021

AR: 20A480

Zet.:  G. Stabel (vrederechter), N. Verhard (griffier)
Pleit.:  S. Verbeke, H. Van der Mullen

Impact COVID-19

Wanneer de handelshuurder enkel uitstel van betaling heeft 
gevraagd, maar geen kwijtschelding, en hij bovendien het han-
delspand van de verhuurder heeft aangekocht, met de omstan-
digheid dat bij het verlijden van de authentieke akte de huur 
werd verrekend, dan is er geen enkele grondslag om wegens 
COVID-19 huur kwijt te schelden.
 

(...)

Beoordeling

1 Relevante feitelijke elementen

De BV E.J. was eigenaar van een handelspand, gelegen aan 
(…) en opgedeeld in twee afzonderlijke handelsruimtes met 
een afzonderlijk huisnummer, nl. 357 en 357 A.
Op grond van een handelshuurovereenkomst van 3 februari 
2005 huurde de NV V. de handelsruimte met nummer 357 
met een totale oppervlakte van 1.248 m² voor de uitbating 
van een Ixina franchise. Het gedeelte showroom met kan-
toorruimte besloeg 579 m² en het gedeelte magazijn 669 m².
Na het faillissement van de NV V. op ?:
▪ sloten de BV E.J. en de BV Y. een akkoord over de over-
dracht van de handelshuurovereenkomst van 3  februari 
2005 mits betaling van een huurprijs van €  8.500,00 per 
maand vanaf 1 november 2019 en het stellen van een huur-
waarborg van € 25.500,00 uiterlijk op 15 november 2019
▪ ondertekenden de BV E.J. en de BV M. op 19 februari 2020 
een onderhandse overeenkomst voor de verkoop van het 
volledige handelspand.
De NV BNP Paribas Fortis leverde op 18  november 2019 
aan de BV E.J. een bankgarantie op eerste verzoek af voor 
€ 25.500,00.
De BV Y. liet in een e-mail van 3 april 2020 eenzijdig we-
ten de betaling van de huur op te schorten vanaf 18 maart 
2020 onder verwijzing naar het inkomstenverlies ingevolge 
de verplichte sluiting van de Ixina winkel in het kader van 
de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de Covid-19 
pandemie. Zij verbond zich ertoe de achterstallige huur te 
betalen vanaf de heropening van de winkel. Uit de daar-
opvolgende e-mails van de BV E.J. blijkt dat deze de inge-
roepen overmacht afwees en aandrong op betaling van de 
huur, onder meer om eigen schulden te kunnen voldoen. 
Bij de heropening van de winkels op 11 mei 2020 liet de BV 
Y. weten nog steeds niet voldoende financiële middelen te 

hebben en de huur voor de maanden april en mei 2020 niet 
te kunnen betalen.
Nadat pogingen om tot een regeling te komen in afwachting 
van de ondertekening van de authentieke verkoopovereen-
komst op 18  juni 2020 geen resultaat opleverden verzocht 
de BV E.J. op 9 juni 2020 aan de NV BNP Paribas Fortis om 
de waarborg in haar voordeel vrij te geven.
Bij het verlijden van de authentieke verkoopovereenkomst 
tussen de BV E. JPP en de BV M. op 18  juni 2020 verre-
kenden partijen de huur voor de maand juni 2020, zoals 
blijkt uit de aangepaste afrekening, opgenomen in een 
e-mail van 17 juni 2020.
Op 4 januari 2021 verscheen op de website www.made-in.
be een artikel 1, waarin de volgende passages voorkomen:
Ondanks de gezondheidscrisis en de verplichte sluiting van 
de winkel gedurende 12 weken kende de keukenzaak Ixina 
Boortmeerbeek een goed jaar. De vooropgestelde verkoopcij-
fers werden behaald (...)
(...) vertelt winkeldirecteur Y.W. “Het jaar 2020 zal alvast po-
sitief worden afgesloten met verkoopcijfers die hoger liggen 
dan de doelstelling, en dit in coronatijden en de bijhorende 
verplichte sluiting van de winkel gedurende 12 weken”.

2 In rechte

2.1 Elkeen die een betaling ontvangt die niet aan hem ver-
schuldigd is, heeft de verbintenis om terug te betalen wat 
hij heeft ontvangen. Het gaat om een wettelijke verbintenis. 
De gemeenrechtelijke regels zijn vervat in artikelen 1235 en 
1376 e.v. OudBW.
In beginsel heeft een betaling een oorzaak als ze haar rechts-
grond vindt in een verbintenis uit een overeenkomst, een 
eenzijdige wilsuiting of een onrechtmatige daad, de eigen 
vrije wil, een natuurlijke verbintenis, de wet of een rechter-
lijke uitspraak.
De betaling van een contractuele verbintenis vindt haar 
oorzaak in de overeenkomst. Die verbintenis kan evenwel 
naderhand retroactief tenietgaan, in welk geval ervan wordt 
uitgegaan dat die verbintenis nooit heeft bestaan.
Een overeenkomst kan ophouden de causa van een betaling 
te zijn indien ze wordt vernietigd of ontbonden (met retroac-
tieve werking). Vermits de nietigheid en de ontbinding naar 
huidig recht in principe niet van rechtswege werken, moet 
de overeenkomst bij rechterlijke uitspraak worden vernie-
tigd of ontbonden opdat de teruggave van een uitgevoerde 
contractuele verbintenis zou kunnen worden bevolen. Het 
is ook mogelijk dat op het ogenblik van betaling wel een 
verbintenis bestaat, maar ze niet opeisbaar is zolang een be-
paalde toekomstige en onzekere gebeurtenis (opschortende 
voorwaarde) niet heeft plaatsgevonden. Wanneer een beta-
ling gebeurt wanneer de voorwaarde nog niet is gerealiseerd 
(pendente conditione), kan ze bij niet-vervulling van de 
voorwaarde worden teruggevorderd.

2.2 De vrederechter stelt vooraf vast dat:
▪ de betaling van de huur voor de maanden april, mei en 
juni 2020 niet is gebeurd door de BV Y. maar door de bank 
in het kader van een garantie op eerste verzoek
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▪ elke informatie over de weerslag van de uitvoering van de 
bankgarantie op de positie van de BV Y. ontbreekt
▪ de BV Y. geen enkel stuk neerlegt ter staving van haar 
bewering dat de overheidsmaatregelen in de periode van 
14 maart tot 11 mei 2020 voor haar “een enorme financiële 
impact” hadden, wat wordt tegengesproken door de inhoud 
van het hoger aangehaalde artikel op www.made-in.be
▪ de BV Y. geen enkele informatie verstrekt over de steun-
maatregelen van de overheid, noch over de mate waarin zij 
daarvan heeft kunnen genieten.

2.3 Uit de beschikbare gegevens en de argumentatie van 
partijen volgt dat:
▪ de BV Y. in haar e-mail van 3 april 2020 enkel uitstel van 
betaling heeft gevraagd en geen definitieve kwijtschelding
▪ de BV Y. in haar e-mail van 8 april 2020 uitdrukkelijk te 
kennen gaf tot betaling te zullen overgaan na de heropstart
▪ de door de overheid opgelegde sluiting zich niet richtte tot 
de verhuurder, maar enkel de exploitatie door de huurder 
verhinderde
▪ de verhuurder wel degelijk het rustig genot is blijven ver-
schaffen
▪ het gehuurde goed hier bestemd was voor de uitbating van 
een Ixina franchise (ontwerp, verkoop en plaatsing keukens) 
concreet naast een winkelruimte ook een magazijn voor op-
slag van nog te plaatsen keukens en een kantoorruimte om-
vat
▪ het gehuurde goed steeds toegankelijk is gebleven voor de 
huurder
▪ financieel onvermogen, ook al is zij het gevolg van externe 
omstandigheden, niet tot gevolg heeft dat de schuldenaar 
van zijn verbintenis tot betalen is bevrijd2

▪ de toepassing van art. 1722 OudBW niet enkel vereist dat 
het gaat om een (geheel of gedeeltelijk) materieel of juri-
disch vergaan van de gehuurde zaak zelf (wat hier niet het 
geval is), maar ook dat de onmogelijkheid tot verschaffing 
van het genot moet bestaan in hoofde van de verhuurder 
(wat hier evenmin het geval is)
▪ de overheidsmaatregel geen rechtsstoornis uitmaakt waar-
voor de verhuurder vrijwaring verschuldigd is, maar louter 
een feitelijke stoornis waarvoor de verhuurder niet moet in-
staan3

▪ de huurder tijdens de sluiting in beginsel kon genieten 
van overheidssteun
▪ de verhuurder geen rechtsmisbruik heeft gepleegd door 
aan te dringen op betaling van de overeengekomen huur-
prijs, door een volledige kwijtschelding van de huur voor 
de betrokken periode af te wijzen en door beroep te doen 
op de verleende bankgarantie voor de aanzuivering van de 
achterstallige huur
▪ de tussen de BV E.J. en de BV Y. bij de huuroverdracht 
overeengekomen huurprijsverhoging hier niet terzake doet, 
door beide partijen is goedgekeurd en steun vindt in een 
schattingsverslag van 13 september 2019.
Uit wat voorafgaat volgt dat de overeenkomst als oorzaak 
van de door de bank uitgevoerde betaling op geen enkel 
ogenblik is verdwenen, zodat de betaling verschuldigd blijft.

2.3 Niet is aangetoond dat de BV E.J. een fout heeft begaan 
of misbruik van recht heeft gepleegd in verband met de be-
paling van de datum voor het verlijden van de authentieke 
verkoopovereenkomst met de BV M. Uit niets blijkt dat 

2. Zie in dezelfde zin Cass. 28 juni 2018, concl. C. VANDEWAL; Cass. 13 maart 1947, Arr.Cass. 1947, 80, Pas. 1947, 108, concl. R. HAYOIT DE TERMICOURT.
3. Zie art. 1725 OudBW.

aanvankelijk 28 mei 2020 was overeengekomen als datum 
voor het verlijden van de akte. De voorgelegde stukken van 
de notaris van de BV M. leveren daarvan niet het vereiste be-
wijs. Daarenboven situeerde de datum van 18 juni 2020 zich 
perfect binnen de contractueel overeengekomen en wette-
lijke termijn van vier maanden na het tot stand komen van 
de onderhandse verkoopovereenkomst. Tot slot heeft de BV 
M. zonder enig voorbehoud ingestemd met de verrekening 
van de huurprijs voor de maand juni 2020 pro rata temporis.
De BV M. kan dan ook geen aanspraak maken op de volle-
dige huur voor de maand juni 2020.
(...)

Beslissing

De vrederechter:
▪ verklaart de vordering van de BV Y. en de BV M. ontvan-
kelijk, maar ongegrond
▪ veroordeelt de BV Y. en de BV M. elk voor de helft tot be-
taling aan de FOD Financiën van € 50,00 rolrecht
▪ verwijst de BV Y. voor 9/10 en de BV M. voor 1/10 in de 
overige gerechtskosten
▪ vereffent deze overige gerechtskosten voor de BV Y. en de 
BV M. op €  237,25 kosten van dagvaarding, met inbegrip 
van € 20,00 bijdrage fonds juridische tweedelijnsbijstand en 
voor de BV ELECTRO JPP op € 2.400,00 rechtsplegingsver-
goeding.
(…)
 

 

Vredegerecht Hasselt 5 (I), 8 juni 2021

AR: 20A842/1

Zet.:  K. Gruyters (vrederechter), H. Beusen (griffier)
Pleit.:  S. Verbeke, F. Ruysschaert

Impact COVID-19

Niet COVID-19, maar de reeds bestaande precaire financiële si-
tuatie en de nakende her-aanleg van de omgeving, verklaren 
de tegenvallende bedrijfsresultaten. Aan de verhuurder kan 
derhalve geen rechtsmisbruik worden verweten wanneer hij op 
uitvoering van de handelshuurovereenkomst aandringt.
 

(...)

Beoordeling van de vordering

1. De relevante feiten

Verwerende partij verhuurde aan eisende partij een handels-
ruimte, inclusief sociale ruimte en opslagruimte, gelegen te 
(…) aan eisende partij ingevolge een huurovereenkomst van 
10.03.2017, met aanvang op 01.06.2017.
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Cass. (1re ch.) RG C.20.0404.F, 4 mars 2021 (EURO-CENTER BOURSE, BEN’S
FOOD COMPANY / HANUT ESTABLISHEMENT)

Cass. (1re ch.) RG C.20.0404.F, 4 mars 2021 (EURO-CENTER BOURSE, BEN’S FOOD COMPANY / HANUT
ESTABLISHEMENT) https://juportal.be (12 avril 2021); J.L.M.B. 2022, liv. 3, 104 et https://jlmbi.larciergroup.com/ (20
janvier 2022); R.G.D.C. 2021, liv. 9, 477; R.D.C. 2021 (sommaire VANDEN BERGHE, O., VANSEVENANT, J.), liv. 5,
660 et http://www.rdc-tbh.be/ (4 septembre 2021)
Sommaire
Le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134, alinéa 3, de l'ancien Code civil,
interdit à une partie à un contrat d'abuser des droits que lui confère celui-ci.

L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal
de ce droit par une personne prudente et diligente.

Le juge est tenu d'examiner la proportion entre l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit et le dommage
causé à l'autre partie.

Le juge ne pouvait conclure à l'absence d'abus de droit, sans examiner, dans ces circonstances, la proportion entre
l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit et le préjudice subi par l'autre partie.

Partant, viole l'article 1134, alinéa 3, du Code civil et le principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de
son droit, le jugement attaqué qui, après avoir décidé que les retards importants et répétés dans le paiement des
loyers constituent un manquement grave aux obligations contractuelles du locataire, justifiant la résolution du contrat
de bail à ses torts, considère que la demande de résolution du contrat de bail n'est pas constitutive d'un abus de droit
dans le chef du bailleur.

Législation liée:

Art. 1134, Ancien Code civil

Mots-clés:
Abus de droit Bonne foi (exécution des conventions) Loyer Bail de biens immeubles, résiliation, généralités
Bail d'habitation (Région wallonne) Fin de bail d'habitation, généralités

Ce document est disponible sur Jurisquare: R.G.D.C. 2021, liv. 9, 477

Texte intégral
1. EURO-CENTER BOURSE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue des Halles, 1, inscrite à la
banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0452.832.820,

2. BEN'S FOOD COMPANY, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue des Halles, 1, inscrite à la
banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0867.004.608,

demanderesses en cassation,

représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles,
avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
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contre

HANUT ESTABLISHEMENT, société de droit liechtensteinois, dont le siège est établi à Vaduz (Liechtenstein),
Städtle, 18, Postfach 683, inscrite en Belgique à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0456.285.921,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort,
chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal de première instance
francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un
moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen:

Le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134, alinéa 3, de l'ancien Code civil,
interdit à une partie à un contrat d'abuser des droits que lui confère celui-ci.

L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal
de ce droit par une personne prudente et diligente.

Le juge est tenu d'examiner la proportion entre l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit et le dommage
causé à l'autre partie.

Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.

Dans leurs conclusions, les demanderesses faisaient valoir qu’« en choisissant de solliciter la résolution de la
convention de bail commercial, [la défenderesse] tend à [leur] faire perdre […] le bénéfice de l'exploitation du
commerce dans les lieux et la réalisation de travaux importants » et qu’« elle a également fait obstacle à la cession
du fonds de commerce et au profit qu'elle pouvait générer – 750.000 euros – sans réel avantage légitime pour elle,
hormis la possibilité de ‘se passer’ de [la seconde demanderesse] en donnant elle-même les lieux en location [au
candidat acquéreur dudit fonds de commerce] » et en déduisaient « que le choix de [la défenderesse] d'opter pour la
résolution de la convention est abusif en ce qu'il lui procure un avantage hors de proportion avec le dommage qu'il
cause à [la seconde demanderesse] et qu'il constitue la manière la plus dommageable pour [la défenderesse]
d'exercer son droit sans qu'elle en retire un intérêt (légitime) suffisant ».

Le jugement attaqué, qui, après avoir décidé que « les retards importants et répétés dans le payement des
loyers constituent un manquement grave aux obligations contractuelles du locataire, justifiant la résolution du
contrat de bail à ses torts », considère que « la demande de résolution du contrat de bail n'est pas constitutive
d'un abus de droit [de la défenderesse], laquelle n'exerce pas son droit d'une manière qui excède
manifestement les limites de l'exercice normal de celuici par une personne prudente et diligente », sans
examiner, dans ces circonstances, la proportion entre le préjudice subi par les demanderesses et l'avantage
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recherché ou obtenu par la défenderesse, viole l'article 1134, alinéa 3, de l'ancien Code civil et le principe général du
droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

La cassation de la décision de prononcer la résolution du bail entraîne celle des décisions d'ordonner la libération des
lieux et de condamner les demanderesses à des indemnités de résolution et d'occupation, qui en sont la suite.

Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit les appels et la demande nouvelle et qu'il condamne les
demanderesses aux sommes qu'il indique à titre de précomptes immobiliers pour les années 2018 et 2019 et à titre
de taxe régionale sur les bureaux pour l'année 2019;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille
Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en
audience publique du quatre mars deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de
l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Texte intégral, Site web Cour de cassation

Texte intégral, Revue générale de droit civil belge

Ce document est disponible sur Jurisquare: R.G.D.C. 2021, liv. 9, 477
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Rechtspraak

gevorderde provisionele bezettingsvergoeding wordt afge-
wezen.
In de periode nadien, 11  mei tot eind juni 2020, kon (...) 
de winkel wel terug openen wat zij ook heeft gedaan maar 
deze heropening ging gepaard met heel wat beperkingen die 
van overheidswege werden opgelegd. Prima facie was er in 
die periode wel een verrijking van (...) omdat zij toch een 
gedeeltelijk genot heeft gehad van de handelslokalen zonder 
dat zij daarvoor betaald heeft.
De vrederechter begroot deze verrijking provisioneel op 
50 % van 8.535,62 euro ofwel 4267,81 euro per maand. Deze 
verrijking is lager dan de verarming van (...) (zie hoger) zo-
dat het bedrag van de verrijking toegekend wordt. Dit geeft 
voor 50 dagen de som van 7.034,85 euro provisioneel.

3. Deze veroordeling is een provisionele veroordeling op 
grond van artikel 19 lid 3 Gerechtelijk Wetboek, wat mee-
brengt dat als bij de definitieve beoordeling van de zaak 
blijkt dat dit bedrag te ruim werd begroot, de vrederech-
ter de terugbetaling hiervan kan bevelen (vgl. S. SOBRIE, 
“Art. 19 Ger. W.” in Gerechtelijk Recht Artikelsgewijze com-
mentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Me-
chelen, Kluwer, losbl., 34).
Een schuld wegens vermogensverschuiving zonder oorzaak 
is een waardeschuld geen geldschuld (vgl. Cass. 27 septem-
ber 2012, www.juridat.be). De vrederechter begroot de ver-
schuldigde vergoedingen op datum der uitspraak. Daardoor 
wordt de waardeschuld omgezet in een geldschuld en zijn 
gerechtelijke interesten vanaf deze uitspraak verschuldigd.

c. Vanaf augustus 2020

Indien (...) de handelslokalen op 31 juli 2020 niet zou verla-
ten hebben, wordt zij veroordeeld tot betaling van een provi-
sionele bezettingsvergoeding per dag van 281,39 euro meer 
Interesten.

Motivering

voegt de procedures gekend onder 19A750 en 20A3011

Rechtdoende over de vorderingen in de procedure 20A3011

• stelt ten definitieve titel vast dat de nv (...) het pand aan 
de (...) bezet zonder recht noch titel,
• zegt voor recht dat de nv (...) gehouden is om het pand 
uiterlijk op 31  juli 2020 te verlaten en bij gebreke hieraan 
vrijwillig te voldoen machtigt de (...), na voorafgaande bete-
kening van het tussen te komen vonnis, om de nv (...), met 
de haren, vanaf 1  augustus 2020 uit te laten drijven door 
de eerste daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder zonodig 
met bijstand van de openbare macht,
• oordelend op grond van artikel 19 lid 3 van het Gerech-
telijk Wetboek om de situatie tussen de nv (...) en de (...) 
voorlopig te regelen,
• zegt voor recht dat de provisionele bezettingsvergoeding 
voor de handelslokalen aan de (...) voor de maanden januari, 
februari, maart en juli 2020 8.535,62 euro bedraagt en stelt 
vast dat de (...) deze provisionele bezettingsvergoedingen 
reeds betaald heeft aan de (...)
• veroordeelt de (...) om te betalen aan (...) de som van 
7.034,85 euro als provisionele bezettingsvergoeding voor de 
periode van 11 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 te vermeer-
deren met gerechtelijke interesten vanaf de datum van deze 
uitspraak,

• veroordeelt de (...) om te betalen aan de (...) een provi-
sionele bezettingsvergoeding van 281,39 euro per dag voor 
elke dag van bezetting vanaf 1 augustus 2020 tot effectieve 
uittrede/uitdrijving, te vermeerderen met gerechtelijke in-
teresten vanaf de dag na degene waarop de vergoeding be-
trekking heeft,
• stelt de zaak voor het overige voor onbepaalde tijd uit met 
het oog op de verdere afrekening tussen partijen na afhande-
ling van het lopende deskundig onderzoek,

Rechtdoende over de vorderingen in de procedure 19A750

zegt dat daarover uitspraak zal gedaan worden na afhande-
ling van het deskundig onderzoek,

Gerechtskosten en uitvoerbaarheid

houdt de beslissing omtrent de gerechtskosten aan,
bevestigt dat dit vonnis van rechtswege voorlopig uitvoer-
baar is,
(…)
 

 

Vredegerecht Houthalen-Helchteren, 
28 juli 2020

AR: 20A272

Zetel:  L. Deckers (vrederechter)
Griffier:  H. Van der Eeken
Advocaten:  D. Vandecasteele, S. Maes
Inzake: NV G./NV B.

Lockdown – Toepassing imprevisieleer (neen)

In het geval dat de handelshuurster per brief van 23  maart 
2020 liet weten dat zij de huur wegens de beperkende CO-
VID-19-maatregelen niet meer zou betalen, doch de verhuurder 
bij responsbrief zulks betwist en verdere betaling van de huur 
eist, dan kan het verzoek van de huurster na inleiding van een 
rechtsgeding en de door haar ingeroepen motieven niet wor-
den ingewilligd.
Het financieel onvermogen van een partij wordt immers niet als 
overmacht aanvaard, terwijl de imprevisieleer naar huidig recht 
niet in de Belgische rechtsorde wordt aanvaard. Bovendien 
heeft de verhuurder steeds het rustig huurgenot gewaarborgd 
en is hij geen vrijwaring verschuldigd voor de door de overheid 
opgelegde maatregelen.
 

(…)

Procedure

Eiseres heeft deze zaak ingeleid bij dagvaarding van 19 mei 
2020.
De vrederechter heeft alle partijen gehoord. De zaak werd in 
beraad genomen op de zitting van 14 juli 2020.
De vrederechter heeft rekening gehouden met de procedure-
stukken en de neergelegde bewijsstukken.
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 Handelshuur  

De wet op het gebruik der talen in gerechtszaken werd na-
geleefd.

Beoordeling van de vordering

1. Het verzoek tot heropening der debatten

Per e-mail van 22  juli 2020 vraagt verweerster de debat-
ten te heropenen met toepassing van art. 772 Ger.W. onder 
verwijzing naar een nieuw stuk, zijnde een vonnis van de 
Vrederechter van het tweede kanton Antwerpen van 13 juli 
2020, waarvan zij slechts kennis kreeg op de datum van de 
e-mail. Per e-mail van dezelfde datum laat eiseres weten dat 
dit vonnis niet te aanzien is als een “nieuw stuk”, dat aanlei-
ding kan geven tot een heropening der debatten.
Aangezien eiseres haar opmerkingen reeds heeft medege-
deeld is er geen reden om het verzoek van verweerster te 
betekenen.
Er bestaat geen aanleiding om de debatten te heropenen om 
een vonnis van een andere rechtbank in een mogelijk gelijk-
aardige zaak in het debat te brengen. Het gaat immers niet 
om een element tot bewijs van de middelen van een par-
tij. Daarenboven gaat het niet om een stuk van overwegend 
belang, nl. van wezenlijke en beslissende aard dat een der-
gelijke invloed heeft dat het de uitspraak kan beïnvloeden 
(cf. J. Laenens, D. Scheers, P. Thiriar, S. Rutten en B. Van-
lerberghe, Handboek gerechtelijk recht, Intersentia Antwer-
pen-Cambridge, 2016, nr. 1065, p. 465 en nr. 1067, p. 466). 
De voorwaarden voor een heropening van de debatten zijn 
niet aanwezig.

2. Feitelijke elementen

Bij handelshuurovereenkomst van 4 juli 2006 heeft eiseres 
aan verweerster een onroerend goed in (onder)huur gege-
ven, dat gelegen is te (…). De huur werd betaald tot en met 
de maand maart 2020. Op 23  maart 2020 liet verweerster 
per brief aan eiseres weten dat zij de huur (lasten en an-
dere kosten) gedurende de intussen genomen maatregelen 
in verband met COVID-19 niet meer zou betalen. Per brief 
van 25 maart 2020 heeft eiseres de inhoud van de brief van 
verweerster geprotesteerd en gevraagd om de verdere beta-
ling van de huur. Dit verzoek werd op 8 april 2020 herhaald 
en op 23 april 2020 werd verweerster uitdrukkelijk per aan-
getekend schrijven in gebreke gesteld. Per e-mail van 20 mei 
2020 heeft verweerster de ingebrekestelling van eiseres be-
twist en zich beroepen op overmacht. Intussen had eiseres 
de inleidende dagvaarding uitgebracht. Op 3 juni 2020 liet 
verweerster weten dat zij geen huur zou betalen tijdens 
de  lockdown  (van 16 maart tot 10 mei 2020) en hierna tot 
het einde van het jaar 2020 50 % van de huur. Op 1 juli 2020 
werd de huur voor juli 2020 toch betaald. De huur voor de 
maanden april, mei en juni 2020 blijft alzo openstaand.

3. Standpunt van eiseres

Daar waar eiseres in conclusie de huur vraagt voor 4 maan-
den, herleidt zij ter zitting haar vordering tot 3 maanden 
(zie onder vorig randnummer). Daarenboven vraagt zij de 
ontbinding van de huurovereenkomst en hiermee samen-
hangende vergoedingen voor wederverhuring en bezetting, 
alsmede de vrijgave van de huurwaarborg.
Eiseres bewist de door verweerster aangevoerde midde-
len. Zij betwist enige wanprestatie te hebben begaan door 
het rustig huurgenot niet te verzekeren. Zij betwist dat 

verweerster zich op overmacht kan beroepen ingevolge de 
maatregelen, die de overheid heeft getroffen in verband 
met COVID-19, nl. de sluiting van de winkels. Zij ontkent 
dat er een tijdelijke overmachtsituatie zou bestaan. Verder 
meent eiseres dat er geen heronderhandelingsplicht over de 
huurprijs bestaat of dat sprake is van een verstoring van het 
contractueel evenwicht. De (verwachte) codificering van de 
imprevisieleer is niet aan de orde en de herleiding van de 
huur over 2020 tot 50 % wordt betwist. Eiseres meent dat 
een ontbinding van de huur wegens zwaarwichtige wan-
prestatie aan de orde is.

4. Standpunt van verweerster

Verweerster roept de zogenaamde coronacrisis in (met de 
daardoor uitgevaardigde maatregelen) om de vordering van 
eiseres te betwisten. Zij voert vijf middelen aan.
In een eerste middel stelt verweerster dat eiseres ten gevolge 
van overmacht tekort komt aan haar verplichting om het 
rustig huurgenot te verschaffen. Verweerster doelt dan op 
het MB van 18 maart 2020, waarbij de handelszaken en de 
winkels werden gesloten van 18  maart tot en met 11  mei 
2020 en op de verplichtingen na de heropening. Het gaat om 
een absolute en relatieve juridische en wettelijke onmoge-
lijkheid ten gevolge van een bevel van hogerhand. In ieder 
geval is er een tijdelijke onmogelijkheid met een vrijstelling 
van huurbetalingen.
In een tweede middel voert verweerster aan dat er een her-
onderhandelingsverplichting is als onderdeel van de aan-
vullende functie van de goede trouw. Door de (volledige) 
huurbetaling te eisen zou eiseres zich schuldig maken aan 
rechtsmisbruik.
Ten derde werpt verweerster op dat ten gevolge van on-
voorzienbare omstandigheden het contractueel evenwicht 
tussen partijen hic et nunc  is verstoord. Hierbij wordt een 
beroep gedaan op de imprevisieleer, die volgens verweerster 
in België reeds wordt toegepast en, in navolging van inter-
nationaal en buitenlands recht, zal leiden tot een algemene 
codificering ervan.
Als vierde middel stelt verweerster dat zij post corona  tot 
30 juni 2020 slechts kan gehouden zijn tot betaling van 50 % 
van de lopende huur. Hiervoor verwijst verweerster naar de 
voorziene “stringente voorwaarden” van de overheid en de 
aanvullende werking van de goede trouw. De huur vanaf juli 
2020 werd onderhands betaald.
Tot slot en in een vijfde middel wordt de ontbinding van de 
huurovereenkomst betwist. Er dient een keuze gemaakt voor 
de (economische) instandhouding van de overeenkomst en 
in dat verband wordt verwezen naar de toepassing van de 
WCO (bij de Ondernemingsrechtbank te Mechelen), die 
erop gericht is om de activiteiten van verweerster voort te 
zetten.
Verweerster vordert ondergeschikt dat de vrederechter zou 
zeggen voor recht dat zij geen huur verschuldigd is van 
18 maart tot en met 11 mei 2020, dat zij van 18 tot en met 
31 maart 2020 3.365,74 onverschuldigd heeft betaald en dat 
zij tot 30 juni 2020 slechts 50 % van de lopende huur moet 
betalen.

5. Motivering

5.1. Er is geen betwisting over de huurachterstand (inmid-
dels 3 maanden). Deze heeft betrekking op de maanden 
april, mei en juni 2020. Het hoofdmiddel van verweerster 
om de vordering in achterstallige huur te betwisten vormt 
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Rechtspraak

de volgens haar bestaande overmacht waardoor verweerster 
haar het rustig huurgenot niet heeft kunnen verschaffen (aan 
100 % van 18 maart tot en met 11 mei 2020, aan 50 % van 
12 mei tot en met 30 juni 2020). Dit is gesteund op de ver-
plichte winkelsluiting (tot en met 11 mei 2020) en hierna de 
beperkende opgelegde maatregelen door de overheid.
Overmacht is elk voorval dat een onoverkomelijk beletsel 
uitmaakt voor de nakoming van de verbintenis (cf. W. Van 
Gerven en A. Van Oevelen, Verbintenissenrecht, Acco Leu-
ven/Den Haag, 2015, p.  170-171). De onmogelijkheid tot 
nakoming kan tijdelijk of blijvend zijn en leidt tot resp. op-
schorting en bevrijding van de verbintenissen van de schul-
denaar (cf. W. Van Gerven en A. Van Oevelen, o.c., p. 173).
De partijen twisten omtrent de vraag of eiseres als ver-
huurster haar verbintenis tot het verschaffen van het rustig 
huurgenot is nagekomen tijdens de periode van verplichte 
sluiting van de winkel en ook hierna. Uit de opgelegde maat-
regel van sluiting (het MB van 18 maart 2020) blijkt dat de 
sluiting wordt opgelegd aan de handelszaken en de winkels. 
Er worden geen maatregelen (geboden of verboden) opge-
legd aan de verhuurders. Eiseres heeft het onroerend goed, 
voorwerp van het huurcontract, geleverd en in goede staat 
gehouden (hierover is geen betwisting). Zij heeft dus het 
rustig genot verschaft tijdens de duur van de overeenkomst. 
De opgelegde maatregelen in het aangehaalde MB vormen 
geen rechtsstoornis, waarvoor eiseres als verhuurster vrij-
waring verschuldigd is (cf. M. Dambre, Bijzondere overeen-
komsten, die Keure, 2018, p. 198). De opgelegde winkelslui-
ting treft enkel verweerster in haar exploitatie. Eiseres heeft 
het voorwerp van de huur steeds beschikbaar gesteld.
Verweerster is haar verbintenis tot het betalen van de huur-
prijs niet nagekomen. De verbintenis tot het betalen van 
een geldsom kan in principe niet door overmacht vergaan 
ten gevolge van het genera-non-pereunt- beginsel, dat van 
toepassing is op soortzaken. Het financieel onvermogen van 
een partij wordt niet als overmacht aanvaard (Cass. 28 juni 
2018,  Not.Fisc.M.  2019, p.  239, noot M. de Potter de ten 
Broeck). Hiermee is niet gezegd dat de verplichte winkel-
sluiting een overmachtssituatie voor verweerster heeft uit-
gemaakt. Immers, de onmogelijkheid tot uitvoering is niet 
bewezen. Verweerster kon alleszins tijdens de sluitingspe-
riode van steunmaatregelen vanwege de overheid genieten. 
Een eventuele verzwaring of moeilijker worden om de eigen 
verbintenissen na te komen levert op zich geen overmacht 
op (cf. Cass. 23 februari 1967, Arr.Cass. 1967, p. 797).

5.2. Volgens verweerster had eiseres een heronderhande-
lingsverplichting als onderdeel van de aanvullende func-
tie van de goede trouw. Verweerster gaat ervan uit dat het 
contractueel evenwicht tussen partijen is verstoord door 
fundamenteel gewijzigde omstandigheden en dat dit dient 
verholpen door tegemoet te komen aan hetgeen verweerster 
ondergeschikt vraagt.
Het beginsel dat de goede trouw een aanvullende functie 
heeft is in het Belgische recht aanvaard en vloeit voort uit 
art. 1135 BW. De vraag is of dit beginsel zo ver reikt dat ver-
weerster in casu moet worden ontslaan van haar verplich-
ting de overeengekomen huur te betalen gedurende een be-
paalde periode, geheel of voor de helft. In feite gaat het om 
de toepassing van de regels van de redelijkheid en billijk-
heid in het contractenrecht (cf. W. Van Gerven en A. Van Oe-
velen, o.c., p. 98-99). Wat verweerster vraagt gaat veel verder 
en keert de contractuele verhoudingen fundamenteel, wel-
iswaar tijdelijk, om. Er is geen voldoende rechtsgrond om 
eiseres op dit vlak iets te verwijten en op de vordering van 

verweerster ter zake in te gaan. Daarenboven komt dit in het 
vaarwater van de in het Belgische recht niet aanvaarde im-
previsieleer (zie hierna).
De vrederechter oordeelt dus dat er geen sprake is van 
rechtsmisbruik wanneer eiseres haar vordering stelt. De zo-
genaamd matigende functie of werking van de goede trouw 
komt dus niet in aanmerking. Eiseres oefent haar vorde-
ringsrecht niet op een dusdanige wijze uit dat zij kennelijk 
de grenzen van de redelijke rechtsuitoefening overschrijdt. 
Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat eiseres zelf 
ook huurster is met huurdersverplichtingen. Alle omstan-
digheden moeten in aanmerking worden genomen (cf. Cass. 
3 februari 2017, Huur 2017, p. 190). Billijkheidsargumenten 
alleen volstaan niet om de verbindende kracht van een over-
eenkomst terzijde te schuiven (cf. Cass. 15 oktober 1987, RW 
1987-88, p. 1506).

5.3. Verweerster meent dat de imprevisieleer kan worden 
toegepast om haar contractuele verplichting tot het betalen 
van de huurgelden opzij te schuiven. Zij herhaalt dat het 
contractueel evenwicht tussen partijen verstoord is door 
onvoorzienbare omstandigheden. De imprevisieleer wordt 
op dit ogenblik in de Belgische rechtsorde niet erkend (cf. 
M. de Potter de ten Broeck, “De overmachts- en imprevi-
sieleer: één gespleten persoonlijkheid?”, TPR 2018, p. 224; 
A. Van Oevelen, “Overmacht en imprevisie in het Belgische 
contractenrecht”,  TPR 2008, p.  624). Verweerster weet dit 
en citeert derhalve mogelijk toekomend recht (ontwerp van 
Boek 5 Verbintenissen van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 
art.  5.77) en internationaal en buitenlands recht. Ook een 
arrest van het Hof van Cassatie van 19 juni 2009 in verband 
met een internationaal koopcontract. Het is niet nodig deze 
wetgeving en rechtspraak hier verder te onderzoeken. In elk 
geval wordt op dit ogenblik in ons recht voorrang gegeven 
aan de bindende kracht van de overeenkomsten overeen-
komstig art. 1134 BW.

5.4. Volgens verweerster kan zij in ieder geval slechts ge-
houden zijn tot betaling van 50 % van de lopende huur post 
corona.  Waar de winkels weliswaar opengaan heeft ver-
weerster naar eigen zeggen nog steeds niet het volledige rus-
tig genot ervan. Er gelden immers zeer stringente voorwaar-
den. Eiseres miskent de aanvullende werking van de goede 
trouw door mordicus de uitvoering van de overeenkomst te 
vorderen.
Er werd reeds geoordeeld dat eiseres steeds het rustig huur-
genot heeft gewaarborgd en niet verantwoordelijk is, d.w.z. 
vrijwaring verschuldigd is voor de door de overheid opge-
legde maatregelen. Daarenboven werd reeds geoordeeld dat 
eiseres de aanvullende werking van de goede trouw niet 
miskent door de uitvoering van het contract te eisen. Er kan 
dan ook geen sprake zijn van het herleiden van de huur tot 
50 %. Verweerster bewijst overigens niet dat zij sedert de 
heropening van de winkel schade lijdt in haar exploitatie, 
laat staan dat er enige genotsvermindering zou zijn door 
welke oorzaak dan ook. Zij heeft trouwens sedert juli 2020 
de huurbetalingen volledig hervat en meldde ter zitting dat 
zij zinnens was ook verder in de toekomst de volledige huur 
te willen betalen. Er moet dan ook een contradictie in de 
stellingnames van verweerster worden gevonden.

5.5. Verweerster betwist dat de huurovereenkomst kan ont-
bonden worden. Volgens haar is er geen voldoende zwaar-
wichtige reden hiervoor en dient geopteerd voor de instand-
houding van de contractuele relatie. Zij verwijst hiervoor 
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 Handelshuur  

mee naar de procedure voor de Ondernemingsrechtbank in 
verband met de toepassing van de WCO.
Het is echter niet mogelijk om in onderhavige zaak een 
andere beoordelingswijze toe te passen dan in andere vol-
strekt gelijkaardige zaken in verband met huurachterstallen, 
dit enkel omdat verweerster in bepaalde parallelle proce-
dures is betrokken. De huurachterstand staat vast en wordt 
ook niet betwist. Deze bedraagt 22.358,13 euro en kan niet 
anders dan als een zeer ernstige wanprestatie worden aan-
zien waardoor eiseres grote schade lijdt. Aanvankelijk had 
verweerster zelfs te kennen gegeven om geen huur meer te 
betalen, later om tot het einde van het lopende jaar slechts 
de helft van de huur te betalen. Het vertrouwen van de ver-
huurder werd hierdoor zeer ernstig en, begrijpelijk, ook blij-
vend beschaamd. Het is normaal dat eiseres zich vragen stelt 
omtrent de solvabiliteit van verweerster.
Uit al de gegevens van de zaak blijkt dat de vordering ont-
vankelijk en gegrond is als volgt.

Beslissing

De vrederechter:
Veroordeelt verweerster om aan eiseres de som van 
22.358,13 euro te betalen, te vermeerderen met de gerechte-
lijke intresten aan de wettelijke intrestvoet, zijnde huurgel-
den van april tot en met juni 2020.
Verklaart de handelshuurovereenkomst bestaande tussen 
partijen betreffende het gehuurde goed gelegen te (…) op 
31 juli 2020 ontbonden ten laste van verweerster.
Veroordeelt verweerster om voormeld pand te verlaten, te 
ontruimen en ter vrije en gehele beschikking te stellen van 

eiseres binnen een maand na de betekening van huidig von-
nis. Zegt dat bij gebreke hieraan door verweerster vrijwillig 
te voldoen binnen de hiervoor gestelde termijn, eiseres van 
nu af aan en voor alsdan gemachtigd is om verweerster uit 
dit goed te doen zetten, alsook de haren en al diegenen die 
er zich in haar hoofde mochten bevinden, en dat haar meu-
belen en roerende goederen op de openbare weg zullen ge-
plaatst worden door de eerste daartoe aangezochte gerechts-
deurwaarder, desnoods met de hulp van de openbare macht.
Veroordeelt verweerster om aan eiseres te betalen de som 
van 44.716,26  euro, te vermeerderen met de gerechtelijke 
intresten aan de wettelijke intrestvoet ten titel van weder-
verhuringsvergoeding.
Veroordeelt verweerster vanaf 1 augustus 2020 tot de beta-
ling van de som van 7.452,71 euro per maand, ten titel van 
bezettingsvergoeding. Dit bedrag is verschuldigd voor elke 
begonnen maand gedurende dewelke de plaatsen niet volle-
dig zijn vrijgegeven.
Veroordeelt verweerster tot de kosten van het geding deze 
aan de zijde van eiseres vereffend op: 266,86 euro dagvaar-
dingskosten en 2.400,00 euro rechtsplegingsvergoeding.
Machtigt eiseres om de huurwaarborg en haar intresten in 
ontvangst te nemen ter gedeeltelijke aanzuivering van voor-
melde veroordelingen.
Zegt voor recht dat B. NV, ingeschreven bij de KBO onder 
het nummer (…), met vennootschapszetel te (…) gehouden 
is tot de betaling van het rolrecht van 50,00 euro. Dit is be-
talen na uitnodiging door de FOD Financiën.
(…)
 

Sociale huur 

 

Vredegerecht Zoutleeuw, 26 september 
2019

AR: 19A20

Zetel:  C. Fourie (vrederechter)
Griffier:  S. Gaens
Advocaten:  J. Reniers, M. Van Bosch
Inzake: CVBA C./H.L.

Domiciliefraude – Huurwoning effectief betrekken als 
hoofdverblijfplaats – Tegenbewijs huurder

Artikel  92 §  3, 1° van de Vlaamse Wooncode bepaalt dat de 
huurder de sociale huurwoning effectief moet betrekken als zijn 
hoofdverblijfplaats en er gedomicilieerd moet zijn.
Het plegen van domiciliefraude ondermijnt het stelsel van de 
sociale zekerheid.
Indien de huurder formeel beweert dat hij de gehuurde woning 
wel degelijk betrekt, dan moet hij daarvan het bewijs leveren 
aan de hand van de verbruiksgegevens van water, elektriciteit 
en gas alsmede van ophaling van huishoudelijk afval en een be-
schrijving van het interieur van de woning.
 

(...)

Beoordeling van de vordering

De eisende partij vordert de ontbinding van de huurovereen-
komst van 6 maart 2018 waarbij zij sedert 1 april 2018 aan 
de verwerende partij een sociale woning te (…) verhuurt.
De huurder zou immers zijn verbintenis om het gehuurde 
goed effectief te betrekken niet respecteren, en in werkelijk-
heid bij zijn vriendin P.R. aan de (...) verblijven. Hij zou het 
huurhuis alleen gebruiken als domicilieadres om te vermij-
den dat hijzelf en zijn vriendin sociaalrechtelijk als samen-
wonend beschouwd zouden worden, hetgeen hun sociale 
uitkering, resp. pensioen van alleenstaande fors zou doen 
dalen. De eisende partij vermoedt met andere woorden do-
miciliefraude.
Zowel artikel 15 van het huurcontract als artikel 92, § 3, 1° 
van de Vlaamse Wooncode bepalen dat de huurder de soci-
ale huurwoning effectief moet betrekken als zijn hoofdver-
blijfplaats en er gedomicilieerd moet zijn. Niet-bewoonde 
sociale huurwoningen zijn immers onaanvaardbaar, aange-
zien dat bijdraagt tot de verlenging van de wachtlijsten in de 
sociale huur voor de personen die écht woonbehoeftig zijn.
Het plegen van domiciliefraude ondermijnt bovendien het 
stelsel van de sociale zekerheid, waar het sociale huurstelsel 
een deel van uitmaakt. De schending van deze bewonings-
verplichting van een sociale huurwoning is daarom ook een 
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Grondwettelijk Hof nr. 77/2020, 28 mei 2020 (prejudiciële vraag)

Grondwettelijk Hof nr. 77/2020, 28 mei 2020 (prejudiciële vraag) http://www.const-court.be (29 mei 2020); BS 14
september 2020 (eerste uitgave) (uittreksel), 66453 en http://staatsblad.be (15 september 2020); NJW 2020, afl. 425,
548, noot COPPENS, A.; RW 2020-21 (samenvatting), afl. 6, 215 en http://www.rw.be/ (6 oktober 2020); TBO 2020,
afl. 4, 340 en http://www.tbo.be/ (9 oktober 2020)
Samenvatting
Artikel 28 handelshuurwet, aldus geïnterpreteerd dat de termijn van één jaar erin vermeld, enkel van toepassing is op
rechtsvorderingen tot het betalen van de uitzettingsvergoeding in geval van de weigering van een huurhernieuwing
door de verhuurder, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

De interpretatie van voormeld artikel 28 die ervan uitgaat dat de termijn van één jaar enkel van toepassing is in
geval van een uitzettingsvergoeding als gevolg van een weigering van een handelshuurhernieuwing en niet in
geval van een uitzetting overeenkomstig artikel 12 juncto artikel 16 van de Handelshuurwet, resulteert in een
verschil in behandeling dat niet pertinent is in het licht van de door de wetgever nagestreefde doelstelling. De
verkrijgende verhuurder heeft immers evenzeer belang bij de bescherming tegen langdurige onzekerheid over
vorderingen tot uitzettingsvergoedingen tegen hem. Een dergelijk verschil in behandeling, waarbij voor het
instellen van de rechtsvordering door de huurder, die voortijdig wordt uitgezet door de verkrijgende verhuurder (artikel
12 juncto artikel 16 van de Handelshuurwet), een andere vervaltermijn zou gelden dan voor het instellen van de
rechtsvordering door de huurder, aan wie een huurhernieuwing wordt geweigerd door de verhuurder (artikel 16 van
de Handelshuurwet) is niet redelijk verantwoord; het leidt ertoe dat de verkrijgende verhuurder in een situatie van
jarenlange staat van onzekerheid kan terechtkomen, terwijl de verhuurder reeds na één jaar bevrijd is van een
mogelijke rechtsvordering tot het betalen van een uitzettingsvergoeding.

De in het geding zijnde bepalingen zijn evenwel ook vatbaar voor een andere interpretatie. Artikel 28 van de
Handelshuurwet maakt immers geen onderscheid tussen rechtsvorderingen « tot betaling van de vergoeding wegens
uitzetting », naargelang zij resulteren uit een weigering tot huurhernieuwing door de verhuurder, dan wel uit een
voortijdige opzegging door de verkrijgende verhuurder. Voormeld artikel 28 handelshuurwet, aldus geïnterpreteerd dat
de termijn van één jaar erin vermeld, van toepassing is op alle rechtsvorderingen tot het betalen van de
uitzettingsvergoeding, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 28, Handelshuurwet van 30 april 1951
Art. 10, Gecoördineerde Grondwet
Art. 11, Gecoördineerde Grondwet
Art. 12, Handelshuurwet van 30 april 1951
Art. 16, Handelshuurwet van 30 april 1951

Trefwoorden:
Vergoeding wegens uitzetting (handelshuur) Gelijkheid en niet-discriminatie inzake zakenrecht en zekerheden
Gelijkheid en niet-discriminatie inzake verbintenissen uit overeenkomst
Overdracht gehuurde goed (handelshuur) Handelshuur, huurhernieuwing, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- NJW 2020, afl. 425, 548

- RW 2020-21 (samenvatting), afl. 6, 215 en http://www.rw.be/ (6 oktober 2020)
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Volledige tekst
«In zake: de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 26 en 28 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de
handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek (de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten), gesteld door de Vrederechter van het tweede kanton Antwerpen.»
Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, R. Leysen,
M. Pâques en Y. Kherbache, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen,

wijst na beraad het volgende arrest:

I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

Bij vonnis van 27 juni 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 juli 2019, heeft de
Vrederechter van het tweede kanton Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld:

« Schendt de interpretatie van de artikelen 26 en 28 Handelshuurwet die ertoe leidt dat de
vervaltermijn van één jaar voorzien door artikel 28 Handelshuurwet niet van toepassing is op de
uitzettingsvergoeding gevorderd op grond van artikel 12 juncto artikel 16 juncto artikel 25 en 26 van de
Handelshuurwet, waardoor die interpretatie ertoe leidt dat op de uitzettingsvergoeding verschuldigd op
grond van artikel 16 juncto artikel 25 Handelshuurwet die éénjarige termijn wel van toepassing is en op
de uitzettingsvergoeding verschuldigd op grond van artikel 12 juncto artikel 16 juncto artikel 25 en 26
van de Handelshuurwet niet, het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet ? ».

Memories zijn ingediend door:

de bvba « Coco Enzo », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Peeters, advocaat bij de balie te
Antwerpen;
de bvba « Ooms & Partners », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. A. Buntinx, advocaat bij de balie te
Antwerpen.

Bij beschikking van 18 maart 2020 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers Y. Kherbache en M. Pâques te
hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een
partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te
worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 22 april 2020 en de
zaak in beraad zal worden genomen.

Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 22 april 2020 in beraad genomen.

De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil

Op 24 november 2010 sluiten de nv « Romax » en de bvba « Coco Enzo » een handelshuurovereenkomst voor een
periode van negen jaar die aanvangt op 25 december 2010. Op 23 november 2015 verkoopt de nv « Romax » het
pand aan de bvba « Ooms & Partners ».

Bij aangetekende brief van 24 november 2015 wordt de handelshuurovereenkomst opgezegd (artikel 12 juncto
artikel 16 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk
II, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: de Handelshuurwet)), met als reden dat de bvba « Ooms & Partners » het
pand grondig wenst te renoveren, door onder meer lokalen af te breken en volledig weder op te bouwen. Ingevolge
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de wettelijke opzegtermijn van één jaar wordt door de bvba « Coco Enzo » het pand ter beschikking gesteld aan de
bvba « Ooms & Partners » op 30 november 2016.

Op 7 december 2018 dagvaardt de bvba « Coco Enzo », de bvba « Ooms & Partners », teneinde de verhuurder te
laten veroordelen tot de betaling van een uitzettingsvergoeding van 45 599,76 euro met interesten en in
ondergeschikte orde een uitzettingsvergoeding van 15 199,92 euro met interesten (artikel 12 juncto artikel 16 junctis
de artikelen 25 en 26 van de Handelshuurwet), omdat, volgens de eisende partij voor de verwijzende rechter, het
opzegmotief niet werd gerealiseerd daar er geen werken werden uitgevoerd die de ruwbouw raakten, maar slechts
kleine aanpassingswerken. De rechtsvordering die is ingesteld op 7 december 2018 is, volgens de eisende partij,
ontvankelijk, aangezien de vervaltermijn van één jaar, waarvan sprake is in artikel 28 van de Handelshuurwet, te
dezen niet geldt voor de uitzettingsvergoeding gevorderd door de (ex-)huurder.

De verwerende partij voor de verwijzende rechter voert aan dat de vereiste afbraakwerken wel werden uitgevoerd,
waarna de renovatiewerken werden voltooid op 27 april 2017. De rechtsvordering tot het betalen van een
uitzettingsvergoeding is ontoelaatbaar aangezien artikel 28 van de Handelshuurwet bepaalt dat die rechtsvordering
binnen het jaar na de voltooiing van de werken moet worden ingesteld, te weten vóór 27 april 2018.

De Vrederechter stelt dienvolgens de bovenvermelde prejudiciële vraag.

III. In rechte

- A -

A.1.1. De eisende partij voor de verwijzende rechter meent allereerst dat de te vergelijken categorieën van personen
niet vergelijkbaar zijn. De huurovereenkomst werd opgezegd door de bvba « Ooms & Partners » in haar
hoedanigheid van verkrijger van het pand, waarbij de verkrijger niet kan worden vergeleken met de verhuurder aan
wie een huurhernieuwing wordt gericht.

A.1.2. Daarnaast is de eisende partij voor de verwijzende rechter van oordeel dat de Handelshuurwet een extra
bescherming biedt aan de huurder die wordt uitgezet door de nieuwe verkrijger, door geen termijn op te leggen
waarbinnen de vordering tot uitzettingsvergoeding ingediend moet worden. Daarentegen geldt voor alle huurders die
uitgezet worden door de weigering van de huurhernieuwing wel een vervaltermijn van één jaar.

Indien de wetgever de intentie had de eenjarige vervaltermijn ook toe te passen op de uitzettingsvergoeding die wordt
gevorderd op basis van artikel 12 junctis de artikelen 16 en 25 van de Handelshuurwet, dan had de wetgever hiernaar
verwezen in artikel 26 van de Handelshuurwet.

A.1.3. In ondergeschikte orde vraagt de eisende partij voor de verwijzende rechter dat, indien er een schending van
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zou worden vastgesteld, er een nivellering naar boven gebeurt, hetgeen
neerkomt op de afschaffing van de eenjarige termijn uit artikel 28 van de Handelshuurwet.

A.2.1. De verwerende partij voor de verwijzende rechter merkt op dat de tekst van de wet duidelijk is. De artikelen 12,
26, 27 en 28 van de Handelshuurwet handelen over de « uitzetting », terwijl de artikelen 16 en 25 van de
Handelshuurwet handelen over de weigering van een « hernieuwing ». Het was de bedoeling van de wetgever om
artikel 28 van de Handelshuurwet toe te passen op alle gevallen van uitzetting en niet alleen in geval van een
uitzettingsvergoeding als gevolg van de weigering van de huurhernieuwing.

Artikel 26 van de Handelshuurwet regelt enkel de gevallen en modaliteiten wanneer een uitzettingsvergoeding
verschuldigd is in geval van de beëindiging van de handelsovereenkomst op grond van artikel 12 van de
Handelshuurwet, zonder dat artikel 26 van de Handelshuurwet iets wijzigt aan de toepasbaarheid van artikel 28 van
de Handelshuurwet in casu.

A.2.2. De verwerende partij voor de verwijzende rechter wijst er tevens op dat de bescherming die door de wetgever
in de artikelen 12, 16 en 25 van de Handelshuurwet is ingeschreven identiek is, namelijk de vrijwaring van de
belangen van de handelshuur en de bescherming van de handelszaak. Daardoor is een verschil in termijnen tussen
een vordering op grond van artikel 12 juncto artikel 16 van de Handelshuurwet en een vordering op grond van artikel
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16 van de Handelshuurwet in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

A.2.3. Tot slot stelt de verwerende partij voor de verwijzende rechter vast dat er bij een positief antwoord op de
prejudiciële vraag geen vermindering zal zijn van het beschermingsniveau van de huurder; derhalve dient de
prejudiciële vraag positief te worden beantwoord.

- B -

B.1.1. De prejudiciële vraag handelt over de artikelen 26 en 28 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de
handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: de
Handelshuurwet).

Artikel 26 van de Handelshuurwet bepaalt:

« De verhuurder die, bij toepassing van artikel 3, vijfde lid, de huur vóór de vervaldag beëindigt, en de
verkrijger die, overeenkomstig de in artikel 12 bepaalde voorwaarden, de huurder uit het goed zet, zijn
eventueel een vergoeding wegens uitzetting verschuldigd, in de gevallen en volgens de modaliteiten
van de artikelen 25 en 27 ».

Artikel 28 van de Handelshuurwet bepaalt:

« De rechtsvorderingen tot betaling van de vergoeding wegens uitzetting moeten worden ingesteld
binnen een jaar te rekenen van het feit waarop de vordering gegrond is ».

B.1.2. Voor het beantwoorden van de prejudiciële vraag zijn tevens de artikelen 12, 16 en 25 van de Handelshuurwet
relevant.

Artikel 12 van de Handelshuurwet bepaalt:

« Zelfs wanneer het huurcontract het recht voorbehoudt om de huurder uit het goed te zetten in geval
van vervreemding, mag hij die het verhuurde goed om niet of onder bezwarende titel verkrijgt, de
huurder slechts eruit zetten in de gevallen vermeld onder 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 16, en mits hij de
huur opzegt, één jaar vooraf, en binnen drie maanden na de verkrijging, met duidelijke opgave van de
reden waarop de opzegging gegrond is, alles op straffe van verval.

Hetzelfde geldt wanneer de huur geen vaste dagtekening heeft verkregen vóór de vervreemding,
ingeval de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft ».

Artikel 16 van de Handelshuurwet bepaalt:

« I. De verhuurder kan de hernieuwing van de huur weigeren om een van de volgende redenen:

1° Zijn wil om persoonlijk en werkelijk het verhuurde goed in gebruik te nemen, of het op die wijze te
doen in gebruik nemen door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen of zijn bloedverwanten in
de opgaande lijn, door zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in de opgaande
lijn of aangenomen kinderen, of het te doen in gebruik nemen door een personenvennootschap
waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten,
in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of aanneming staan tot de
verhuurder of tot zijn echtgenoot;

2° Zijn wil om het onroerend goed een bestemming te geven die elke handelsonderneming uitsluit;

3° Zijn wil om het onroerend goed of het gedeelte van het onroerend goed waarin de afgaande
huurder zijn bedrijf uitoefent, weder op te bouwen. Als wederopbouw wordt beschouwd elke
verbouwing door een afbraak voorafgegaan, beide de ruwbouw van de lokalen rakende en waarvan
de kosten drie jaar huur te boven gaan;
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4° Alle grove tekortkomingen van de huurder aan de verplichtingen die voor hem uit de lopende huur
voortvloeien, met inbegrip van de waardevermindering van het onroerend goed veroorzaakt door de
huurder, de zijnen of zijn rechtverkrijgenden, en van belangrijke veranderingen in de aard of de wijze
van exploitatie van de handel aangebracht zonder instemming van de verhuurder, alsook elke
ongeoorloofde handeling van de huurder die, objectief beschouwd, de voortzetting van de contractuele
betrekkingen tussen de verhuurder en de huurder onmogelijk maakt.

Wanneer de verhuurder eigenaar is van de handelszaak die in het verhuurde goed geëxploiteerd
wordt en de huur zowel het verhuurde goed als de handelszaak betreft, dienen bij de beoordeling van
de grove tekortkomingen van de huurder aan de verplichtingen die voor hem uit de lopende huur
voortvloeien, in aanmerking te worden genomen niet alleen de verplichtingen die het genot van het
onroerend goed, maar ook die welke de exploitatie van de handel betreffen, onder meer de
verplichting om de instandhouding van de handelszaak te verzekeren.

Indien de huurder betwist dat de verhuurder gerechtigd is de in de voorafgaande leden opgegeven
redenen in te roepen, wendt hij zich tot de rechter binnen dertig dagen na het antwoord van de
verhuurder, op straffe van verval;

5° Het aanbod van een hogere huurprijs door een derde, indien de huurder geen gelijk aanbod doet,
overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 23;

6° De afwezigheid van een wettig belang bij de huurder, die in de onmiddellijke buurt van het
verhuurde goed een soortgelijke handel is begonnen vóór het verstrijken van de termijn bepaald bij
artikel 14 voor de kennisgeving door de verhuurder in antwoord op de aanvraag tot hernieuwing van
de huurder, of die op dat tijdstip in de onmiddellijke buurt van het verhuurde goed beschikt over een
onroerend goed of een gedeelte van een onroerend goed waarin hij zijn handelsbedrijf kan
voortzetten.

II. De huurder heeft geen recht op hernieuwing van de huur, wat het deel van het onroerend goed
betreft dat hij in onderhuur gegeven heeft voor een ander gebruik dan handel.

III. De minderjarige, de beschermde persoon die krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek
onbekwaam werd verklaard om een huurovereenkomst af te sluiten, de blote eigenaar, de
vermoedelijke afwezige of hun erfgenamen kunnen zich verzetten tegen de hernieuwing van de huur
die zonder hun tussenkomst is toegestaan, indien zij het vrije beheer over hun goederen herkregen
hebben.

IV. Buiten de hierboven bedoelde gevallen kan de verhuurder de hernieuwing weigeren mits hij aan de
huurder een vergoeding wegens uitzetting uitkeert, gelijk aan drie jaar huur, eventueel verhoogd met
een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden ».

Artikel 25 van de Handelshuurwet bepaalt:

« Indien de huurder regelmatig zijn wil heeft te kennen gegeven om van zijn recht op hernieuwing
gebruik te maken en het hem is geweigerd, heeft hij in de hierna bepaalde gevallen recht op een
vergoeding, die, behoudens akkoord van partijen, gesloten na het ingaan van dat recht, forfaitair
bepaald wordt als volgt:

1° De vergoeding is gelijk aan één jaar huur, wanneer de verhuurder verlangt het goed te bestemmen
voor een ander gebruik dan voor handel, bij toepassing van artikel 16, 2°, of het weder op te bouwen,
overeenkomstig artikel 16, 3°. In dit laatste geval is evenwel geen vergoeding verschuldigd, wanneer
het goed moet worden afgebroken of wederopgebouwd wegens ouderdom, wegens overmacht of
krachtens bepalingen van wetten of verordeningen;

2° De vergoeding is gelijk aan twee jaar huur, wanneer de verhuurder of een van de in artikel 16, § I,
1°, opgenoemde gebruikers, zelfs in geval van toepassing van artikel 16, § III, een soortgelijke handel
drijft in het onroerend goed;
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3° De vergoeding bedraagt drie jaar huur, eventueel vermeerderd met een bedrag, toereikend om de
veroorzaakte schade geheel te vergoeden, wanneer de verhuurder, zonder van een gewichtige reden
te doen blijken, het voornemen op grond waarvan hij de huurder uit het goed heeft kunnen zetten, niet
ten uitvoer brengt binnen zes maanden en gedurende ten minste twee jaren. Deze vergoeding is
evenwel niet verschuldigd, indien de verhuurder aan het onroerend goed een bestemming geeft, die
hem de terugneming mogelijk zou hebben gemaakt zonder vergoeding of tegen een vergoeding gelijk
aan of lager dan de vergoeding die hij heeft moeten dragen;

4° De vergoeding is gelijk aan één jaar van de in de nieuwe huurovereenkomst bepaalde huur,
wanneer de huurder die een ernstig aanbod gedaan heeft, is afgewezen ten gevolge van het aanbod
van een meerbiedende derde, overeenkomstig artikel 23, en de bedoelde derde in het goed een
andere handel drijft dan de vroegere huurder;

5° De vergoeding is gelijk aan twee jaar van de in de nieuwe huurovereenkomst bepaalde huur,
wanneer die nieuwe huurder in het goed een soortgelijke handel drijft als de afgaande huurder;

6° De vergoeding wegens uitzetting bedraagt drie jaar huur, eventueel vermeerderd met een bedrag,
toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden, indien de verhuurder of de nieuwe
huurder vóór het verstrijken van een termijn van twee jaar, een soortgelijke handel begint, zonder dat
hij hiervan aan de afgaande huurder ten tijde van diens uitzetting kennis heeft gegeven. De verhuurder
en de derde, nieuwe huurder, zijn hoofdelijk tot die vergoeding verbonden.

Het bedrag van het uit onderverhuring genoten huurgeld kan door de rechter geheel of gedeeltelijk
worden afgetrokken van de huurprijs die tot grondslag dient van de vergoedingen bepaald in dit artikel
en in artikel 16, IV.

In geval van handelsonderhuur kan de rechter de vergoeding verdelen tussen de hoofdhuurder en de
onderhuurder.

In de hierboven in 2° en 5° bedoelde gevallen, kan de huurder zich wenden tot de rechter, wanneer de
vergoeding klaarblijkelijk ontoereikend is wegens het voordeel dat de verhuurder uit de uitzetting
getrokken heeft.

Van zijn kant kan de verhuurder zich wenden tot de rechter, indien de vergoeding klaarblijkelijk
overdreven is, gelet op de verlaten of vervallen toestand van de handel op het tijdstip van de
terugneming.

Wanneer de verhuurder eigenaar is van de handelszaak die in het gehuurde goed geëxploiteerd wordt
en de huur zowel het verhuurde goed als de handelszaak betreft, is hij geen vergoeding verschuldigd,
tenzij de huurder bewijst dat hij de belangrijkheid van de handelszaak met ten minste 15 t.h. heeft
vermeerderd. In dit geval stelt de rechter de vergoeding vast naar billijkheid, op grond van de
waardevermeerdering die daaruit voor de verhuurder is ontstaan ».

B.1.3. Overeenkomstig artikel 12 van de Handelshuurwet, in samenhang gelezen met artikel 16, I, 3°, van dezelfde
wet, heeft hij die het verhuurde goed om niet of onder bezwarende titel verkrijgt, het recht de huur op te zeggen om
het onroerend goed of een gedeelte ervan weder op te bouwen, mits hij dit doet binnen drie maanden na verkrijging
en een opzegging van één jaar in acht neemt.

Artikel 26 van de Handelshuurwet kent de huurder een recht toe op een uitzettingsvergoeding in geval van uitzetting
op grond van artikel 12 van dezelfde wet, en dit overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de artikelen 25 en 27
van die wet.

B.2. De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of artikel 28 van de Handelshuurwet bestaanbaar is met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpretatie « dat de vervaltermijn van één jaar voorzien door artikel 28
Handelshuurwet niet van toepassing is op de uitzettingsvergoeding gevorderd op grond van artikel 12 juncto artikel 16
juncto artikel 25 en 26 van de Handelshuurwet », terwijl de vervaltermijn van één jaar uit artikel 28 van de
Handelshuurwet wel van toepassing is wanneer de rechtsvordering tot het betalen van de uitzettingsvergoeding
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gegrond is op artikel 16 juncto artikel 25 van de Handelshuurwet.

B.3.1. De eisende partij voor de verwijzende rechter is van oordeel dat de rechtsvorderingen voor het betalen van de
uitzettingsvergoeding niet vergelijkbaar zijn. De situatie waarin een handelshuurovereenkomst voortijdig wordt
opgezegd door een verkrijgende verhuurder zou niet kunnen worden vergeleken met de situatie waarin de verhuurder
een huurhernieuwing weigert aan de huurder.

B.3.2. De rechtsvorderingen tot het betalen van een uitzettingsvergoeding waartussen het verschil in behandeling
wordt aangevoerd wat betreft de vervaltermijn, zijn, enerzijds, de rechtsvordering tot het betalen van een
uitzettingsvergoeding verschuldigd op grond van artikel 16 juncto artikel 25 van de Handelshuurwet
(uitzettingsvergoeding verschuldigd door de verhuurder) en, anderzijds, de rechtsvordering tot het betalen van een
uitzettingsvergoeding verschuldigd op grond van artikel 12 juncto artikel 16 junctis de artikelen 25 en 26 van de
Handelshuurwet (uitzettingsvergoeding verschuldigd door de verkrijgende verhuurder).

B.3.3. De in de prejudiciële vraag vermelde rechtsvorderingen tot het betalen van een uitzettingsvergoeding zijn
voldoende vergelijkbaar, vermits het in beide gevallen gaat om een rechtsvordering tot het betalen van een
uitzettingsvergoeding die verschuldigd is door de verhuurder van een handelspand die de lopende
handelshuurovereenkomst wenst op te zeggen door te verwijzen naar een wettelijke reden van weigering tot
huurhernieuwing (artikel 16 van de Handelshuurwet). Het is daarbij niet relevant of die uitzettingsvergoeding
verschuldigd is doordat de huurovereenkomst voortijdig werd ontbonden, dan wel of de huurhernieuwing werd
geweigerd. Terwijl voor de verhuurder de redenen uit artikel 16 van de Handelshuurwet van toepassing kunnen zijn
bij de weigering van de huurhernieuwing, kunnen die redenen ook worden opgeworpen door de verkrijgende
verhuurder in het kader van een voortijdige beëindiging van de huur na de verkrijging van het onroerend goed waarin
het handelspand gelegen is.

B.4. Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën
van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is.

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de
gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid
en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen
de aangewende middelen en het beoogde doel.

B.5.1. Uit de parlementaire voorbereiding van de Handelshuurwet blijkt dat de wetgever de huurder van een
handelszaak een zekere stabiliteit wilde verzekeren en tegelijkertijd een evenwicht wilde vinden tussen de belangen
van de huurder en die van de verhuurder.

Er werd uiteengezet dat de opzet van de wet beantwoordde « aan het streven om de gewettigde economische
en sociale belangen van de Middenstand te vrijwaren tegen de onvastheid en de aanleidingen tot misbruiken die
gepaard gaan met het stelsel van de volledige vrijheid van de huurovereenkomsten » en dat het « [doel]
drievoudig [was]: 1° aan de handeldrijvende huurder waarborgen van duur en initiatief te verschaffen; 2° hem de
hernieuwing van de huurovereenkomst te verzekeren wanneer de eigenaar geen gegronde redenen heeft om
anders over de plaatsen te beschikken en, bij gelijk aanbod, de voorkeur ten opzichte van elk opbiedend derde;
3° te zijnen bate verschillende vergoedingen in te voeren als waarborg hetzij tegen ontduiking van de wet, hetzij
tegen ongeoorloofde mededinging of toeëigening van cliënteel bij gelegenheid van het verstrijken van een
huurovereenkomst, hetzij, ten slotte, tegen verrijking zonder oorzaak » (Parl. St., Kamer, 1947-1948, nr. 20, pp. 2 en
4).

Er werd onderstreept dat « een evenwicht gevonden [moet] worden tussen de bescherming van de handelszaak,
in de ruime zin genomen, en de eerbiediging van de wettige belangen van de eigenaars » en dat het betaamde «
de tegenover elkaar staande belangen te verzoenen » (Parl. St., Senaat, 1948-1949, nr. 384, pp. 2 en 3).

B.5.2. De parlementaire voorbereiding doet in het algemeen ervan blijken dat de wetgever, bij het zoeken van een
evenwicht tussen, enerzijds, de bescherming van de handelszaak en, anderzijds, de wettige belangen van de
eigenaar, ervan is uitgegaan dat die laatste vanwege zijn eigendomsrecht in bepaalde omstandigheden de
mogelijkheid moet hebben om de handelshuur op te zeggen, maar eveneens dat die opzeggingsmogelijkheid, in het
belang van de bescherming van de handelszaak, strikt moet worden begrensd. Hij is daarbij uiteindelijk van oordeel
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geweest dat van de bescherming van de handelszaak kan worden afgeweken wanneer de verkrijger het onroerend
goed of een gedeelte ervan wenst weder op te bouwen (artikel 16, I, 3°, van de Handelshuurwet).

B.5.3. Gelet op voormelde doelstellingen heeft de wetgever de verkrijgende verhuurder de mogelijkheid gegeven de
huur op te zeggen, mits naleving van de in artikel 12 van de Handelshuurwet bepaalde voorwaarden. De uitgezette
huurder heeft krachtens artikel 26 van de Handelshuurwet het recht op een uitzettingsvergoeding, indien de
verkrijgende verhuurder zijn opgegeven voornemens niet realiseert.

B.6. De wetgever heeft het instellen van de rechtsvordering tot het betalen van de uitzettingsvergoeding wegens
het niet-realiseren van de door de verhuurder opgegeven voornemens aan een bepaalde termijn willen verbinden
(artikel 28 van de Handelshuurwet) om zodoende de verhuurder te beschermen tegen langdurige onzekerheid
over zulke vorderingen tegen hem (Parl. St., Kamer 1950-1951, nr. 125, p. 5, en nr. 207, p. 12). Het betreft te dezen
een vervaltermijn, waarvan het verstrijken het tenietgaan niet alleen van de rechtsvordering, maar ook van het
subjectieve recht op vergoeding met zich meebrengt (Cass., 6 november 1974, Arr. Cass. 1975, p. 312).

B.7.1. Rekening houdend met de bekommernis om de geschillen die raken aan het handelsverkeer spoedig op te
lossen, kon de wetgever redelijkerwijs oordelen dat aan de deelnemers aan het handelsverkeer een bijzondere
oplettendheid diende te worden opgelegd door het instellen van hun rechtsvordering tot het betalen van een
uitzettingsvergoeding aan een korte vervaltermijn van één jaar te onderwerpen.

B.7.2. De interpretatie van artikel 28 van de Handelshuurwet die ervan uitgaat dat de termijn van één jaar enkel van
toepassing is in geval van een uitzettingsvergoeding als gevolg van een weigering van een handelshuurhernieuwing
en niet in geval van een uitzetting overeenkomstig artikel 12 juncto artikel 16 van de Handelshuurwet, resulteert in
een verschil in behandeling dat niet pertinent is in het licht van de door de wetgever nagestreefde doelstelling. De
verkrijgende verhuurder heeft immers evenzeer belang bij de bescherming tegen langdurige onzekerheid over
vorderingen tot uitzettingsvergoedingen tegen hem.

B.7.3. Een dergelijk verschil in behandeling, waarbij voor het instellen van de rechtsvordering door de huurder, die
voortijdig wordt uitgezet door de verkrijgende verhuurder (artikel 12 juncto artikel 16 van de Handelshuurwet), een
andere vervaltermijn zou gelden dan voor het instellen van de rechtsvordering door de huurder, aan wie een
huurhernieuwing wordt geweigerd door de verhuurder (artikel 16 van de Handelshuurwet) is niet redelijk verantwoord:
het leidt ertoe dat de verkrijgende verhuurder in een situatie van jarenlange staat van onzekerheid kan terechtkomen,
terwijl de verhuurder reeds na één jaar bevrijd is van een mogelijke rechtsvordering tot het betalen van een
uitzettingsvergoeding.

B.7.4. In de door de verwijzende rechter voorgelegde interpretatie is het verschil in behandeling niet pertinent.

In die interpretatie dient de prejudiciële vraag bevestigend te worden beantwoord.

B.8. De in het geding zijnde bepalingen zijn evenwel ook vatbaar voor een andere interpretatie. Artikel 28 van de
Handelshuurwet maakt immers geen onderscheid tussen rechtsvorderingen « tot betaling van de vergoeding wegens
uitzetting », naargelang zij resulteren uit een weigering tot huurhernieuwing door de verhuurder, dan wel uit een
voortijdige opzegging door de verkrijgende verhuurder.

In die interpretatie bestaat het in de prejudiciële vraag opgeworpen verschil in behandeling niet en dient de
prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord.
Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht:

Artikel 28 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII,
hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek (de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten), aldus
geïnterpreteerd dat de termijn van één jaar erin vermeld, enkel van toepassing is op rechtsvorderingen tot het
betalen van de uitzettingsvergoeding in geval van de weigering van een huurhernieuwing door de verhuurder,
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
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Artikel 28 van afdeling 2bis (« Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder ») van boek III, titel VIII,
hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek (de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten), aldus
geïnterpreteerd dat de termijn van één jaar erin vermeld, van toepassing is op alle rechtsvorderingen tot het
betalen van de uitzettingsvergoeding, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Aldus gewezen in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Grondwettelijk Hof, op 28 mei 2020.

Volledige tekst, Website Grondwettelijk Hof

Volledige tekst, Nieuw Juridisch Weekblad

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- NJW 2020, afl. 425, 548

- RW 2020-21 (samenvatting), afl. 6, 215 en http://www.rw.be/ (6 oktober 2020)
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Cass. (3e k.) AR C.18.0493.N, 9 september 2019 (A.T. / APHRODITE INVEST nv, C.D.,
M.A., e.a.)

Cass. (3e k.) AR C.18.0493.N, 9 september 2019 (A.T. / APHRODITE INVEST nv, C.D., M.A., e.a.) Huur 2019, afl. 4,
193; https://juportal.be (9 oktober 2019); NJW 2020, afl. 414, 39, noot COPPENS, A.; RABG 2022, afl. 1, 63, noot
LINDERS, L.; RW 2019-20 (samenvatting), afl. 39, 1533 en http://www.rw.be/ (23 mei 2020), noot -; T.Not. 2019, afl.
10, 826
Samenvatting
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.

Trefwoorden:
Opzegging door huurder (handelshuur) Onrechtmatig beding Handelshuur, duur, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Huur 2019, afl. 4, 193

- NJW 2020, afl. 414, 39

- RW 2019-20 (samenvatting), afl. 39, 1533 en http://www.rw.be/ (23 mei 2020)

Volledige tekst
A.T.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,
Keizerslaan 3, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

1. APHRODITE INVEST nv, met zetel te 1000 Brussel, Zwaluwenstraat 1,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,
Quatre Brasstraat 6, waar de verweerster woonplaats kiest,

2. C.D., in haar hoedanigheid van curator van Stockland bvba,

3. M.A.,
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4. S.C.,

5. SKB bvba, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, de Ribaucourtstraat 156,

6. A.T.,

7. S.T.,

tweede tot zevende verweerders, minstens tot bindendverklaring opgeroepen partijen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg
te Brussel van 27 juni 2018.

De zaak is bij beschikking van sectievoorzitter Christian Storck van 8 augustus 2019 verwezen naar de derde kamer.

Sectievoorzitter Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

(…)

Gegrondheid

1. Krachtens artikel 3, eerste lid, Handelshuurwet mag de duur van de huur niet korter zijn dan negen jaren.

Krachtens artikel 3, derde lid, Handelshuurwet kan de huurder evenwel de lopende huur beëindigen bij het verstrijken
van elke driejarige periode, mits hij zes maanden tevoren opzegt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post
aangetekende brief.

2. 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.

3. De appelrechter stelt vast en oordeelt dat:

artikel 4 van de handelshuurovereenkomst voorzag in een kosteloze en vervolgens verminderde huur, maar in
zijn derde lid eveneens dat in geval van vervroegde beëindiging van de handelshuurovereenkomst door de
huurder op het einde van de eerste drie jaren, de huurder het volledig bedrag zou terugstorten van de
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kosteloze en verminderde huren waarvan hij heeft genoten, vermeerderd met een jaarlijkse rentevoet van 4
pct.;
de eerste rechter het bedrag van de op grond van die bepaling terug te betalen korting terecht berekende op
122.500 euro, te vermeerderen met de conventionele rentevoet van 4 pct. per jaar vanaf de gemiddelde
datum van 7 juni 2013;
de bedoelde bepaling, die niet voorziet in een bijkomende financiële sanctie, doch enkel in de betaling van de
van meetaf aan bedongen huurprijs, als dusdanig de mogelijkheid van de huurder om in toepassing van
artikel 3, derde lid, Handelshuurwet de huur bij het einde van elke driejarige periode op te zeggen, niet beperkt
of bemoeilijkt.

4. De appelrechter die op die gronden beslist dat het beding, waarbij in het verlies van het voordeel van de kosteloze
en verminderde huur wordt voorzien voor het geval de huurder gebruikt maakt van de mogelijkheid de huur op te
zeggen bij het einde van de eerste driejarige periode, niet door nietigheid is aangetast, verantwoordt zijn beslissing
niet naar recht.

Het middel is gegrond.

(…)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt over de vordering tot terugbetaling van de kosteloze en
verminderde huur, in zoverre het nalaat uitspraak te doen over de intrest verschuldigd op het in mindering te brengen
bedrag van de huurwaarborg en in zoverre het oordeelt over de kosten.

Verklaart dit arrest bindend aan de tot bindendverklaring opgeroepen partijen.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, rechtszitting houdende in hoger
beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, sectievoorzitter Alain Smetryns, en de raadsheren Koen Mestdagh, Antoine Lievens en Koenraad
Moens, en in openbare rechtszitting van 9 september 2019 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in
aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van griffier Mike Van Beneden.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Tijdschrift Huur

Volledige tekst, Nieuw Juridisch Weekblad

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Huur 2019, afl. 4, 193

- NJW 2020, afl. 414, 39

- RW 2019-20 (samenvatting), afl. 39, 1533 en http://www.rw.be/ (23 mei 2020)
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Vred. Gent (1) 8 juli 2019

Vred. Gent (1) 8 juli 2019 RW 2021-22, afl. 5, 221 en http://www.rw.be/ (25 september 2021); TBO 2019, afl. 6, 469
en http://www.tbo.be/ (10 februari 2020); T.Vred. 2020, afl. 1-2, 67
Samenvatting
Uit de artikelen 18 en 19 van de 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. 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. In functie van de concrete
omstandigheden kan de rechter oordelen dat de door de gerechtsdeskundige gebruikte "ITZA-methode" ("in terms of
zone A"), waarbij de oppervlakte van het handelspand werd opgedeeld in drie zones, niet kan worden behouden
omdat de aldus geraamde prijs niet billijk overkomt.

Gerelateerde wetgeving:

Art. 18, Handelshuurwet van 30 april 1951
Art. 19, Handelshuurwet van 30 april 1951

Trefwoorden:
Handelshuur, huurhernieuwing, algemeen Deskundigenonderzoek (gerechtelijk recht), algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- TBO 2019, afl. 6, 469 en http://www.tbo.be/ (10 februari 2020)

- T.Vred. 2020, afl. 1-2, 67

- RW 2021-22, afl. 5, 221 en http://www.rw.be/ (25 september 2021)
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Cass. (1e k.) AR C.18.0278.N, 15 maart 2019 (UJA sas, Un Jour Ailleurs Europe nv /
H.V., e.a.)

Cass. (1e k.) AR C.18.0278.N, 15 maart 2019 (UJA sas, Un Jour Ailleurs Europe nv / H.V., e.a.) Huur 2019, afl. 2,
100; https://juportal.be (3 april 2019); NJW 2019, afl. 404, 473, noot COPPENS, A.; T.Not. 2019, afl. 10, 830
Samenvatting 1
Zowel het hoger bod van de derde als desgevallend het gelijk aanbod van de huurder dient overeenkomstig de
artikelen 21, 22 en 23Handelshuurwet te gebeuren. (Art. 16, I, 5° BW).

Gerelateerde wetgeving:

Art. 21, Handelshuurwet van 30 april 1951
Art. 22, Handelshuurwet van 30 april 1951
Art. 23, Handelshuurwet van 30 april 1951
Art. 16, Oud Burgerlijk Wetboek

Trefwoorden:
Handelshuur, huurhernieuwing, algemeen

Samenvatting 2
De wetsbepaling die voorziet dat in de kennisgeving van het aanbod van de derde de verhuurder de termijn moet
opgeven waarbinnen de huurder de in het aanbod voorgestelde huurprijs moet aanvaarden, en vermelden dat
niet-inachtneming van die termijn verval ten gevolge heeft, is van dwingend recht ten voordele van de huurder; de
kennisgeving die niet voldoet aan die vormvoorwaarden is nietig. (Art. 21, derde lid BW).

Gerelateerde wetgeving:

Art. 21, Oud Burgerlijk Wetboek

Trefwoorden:
Aanbod van andere kandidaat-huurder (handelshuur)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- NJW 2019, afl. 404, 473

- Huur 2019, afl. 2, 100

Volledige tekst
1. UJA sas, vennootschap naar Frans recht, met zetel te 75010 Parijs (Frankrijk), Quai de Valmy 117,

2. UN JOUR AILLEURS EUROPE nv, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 50B,

eiseressen,

vertegenwoordigd door mr. Patricia Vanlersberghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,
Quatre Brasstraat 6, waar de eiseressen woonplaats kiezen,

rn300114850 1/3© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
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tegen

1. H.V.,

e.a.

verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 187/302, waar de verweerders woonplaats kiezen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg
te Brussel van 5 maart 2018.

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(…)

Tweede middel

Eerste onderdeel

(…)

Gegrondheid

1. Krachtens artikel 16, I, 5°, Handelshuurwet kan de verhuurder de hernieuwing van de huur weigeren omwille van
het aanbod van een hogere huurprijs door een derde, indien de huurder geen gelijk aanbod doet, overeenkomstig de
artikelen 21, 22 en 23.

2. Uit deze bepaling volgt dat zowel het hoger bod van de derde als desgevallend het gelijk aanbod van de huurder
overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 23 dient te gebeuren.

3.Artikel 21, derde lid, Handelshuurwet bepaalt dat in de kennisgeving van het aanbod van de derde de verhuurder de
termijn moet opgeven waarbinnen de huurder de in het aanbod voorgestelde huurprijs moet aanvaarden, en
vermelden dat niet-inachtneming van die termijn verval ten gevolge heeft.

4. Deze bepaling is van dwingend recht ten voordele van de huurder. De kennisgeving die niet voldoet aan die
vormvoorwaarden is nietig.

rn300114850 2/3© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
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5. De appelrechters die oordelen dat de niet-naleving van de op de verhuurder rustende formele verplichtingen van
artikel 21, derde lid, Handelshuurwet niet ertoe kan leiden dat de mededeling van het hoger bod als ongeldig terzijde
wordt geschoven, verantwoorden hun beslissing dan ook niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg Leuven, rechtszitting houdend in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, de sectievoorzitters Beatrijs Deconinck en Alain Smetryns, en de raadsheren Bart Wylleman en
Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 15 maart 2019 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in
aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Nieuw Juridisch Weekblad

Volledige tekst, Tijdschrift Huur

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- NJW 2019, afl. 404, 473

- Huur 2019, afl. 2, 100
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Bijzondere overeenkomsten – Contrats spéciaux

Hof van Cassatie, 20maart 2014

1ste kamer
A.R.: C.12.0538.N
Zet.: B. Deconinck (voorzitter), A. Smetryns, G. Jocqué, B.Wylleman
en K. Moens (raadsheren)
O.M.: D. Thijs
Pleit.:M. Lebbe, J. Verbist
Inzake van: Lidl Belgium GmbH & Co KG/WAJO bvba

Handelshuur – Winkel-in-winkel – Rechtstreeks contact
met het publiek – Eigen cliënteel

Bail commercial – Commerce de détail au sein d'une
grande surface – Contact direct avec le public – Clientèle
propre

De kleinhandelaar moet een eigen cliënteel (kunnen) ontwikke-
len om te voldoen aan de toepassingsvoorwaarde voor handels-
huur van rechtstreeks contact met het publiek in het gehuurde
pand. De feitenrechter moet telkenmale nagaan of de huurder
van een ruimte binnen in een grootwarenhuis, gelet op de bij-
zondere omstandigheden enmodaliteiten van de uitbating, een
eigen en beduidend onderscheiden cliënteel kan opbouwen.

L'exploitant d'un commerce de détail doit (pouvoir) développer
une clientèle propre pour pouvoir satisfaire à la condition d'ap-
plication du bail commercial, qui requiert un contact direct avec
le public dans les locaux loués. Le juge du fond doit chaque fois
examiner en fait si, compte tenu des circonstances particulières
etdesmodalitésde l'exploitation, lepreneurd'unespace, au sein
d'une grande surface, a la possibilité de se constituer une clien-
tèle propre et clairement distincte de celle de la grande surface.
............

(...)

II. Cassatiemiddelen

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is
gehecht, twee middelen aan.

III. Beslissing van het hof

Beoordeling

Tweedemiddel

1. Krachtens artikel 1 van de Wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten zijn de regels betreffende de
handelshuur van toepassing op de huur van onroerende goe-
deren of gedeelten van onroerende goederen die door de
huurder of door een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt
worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor een
bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat
met het publiek.

2. Die bepaling houdt in dat de regels betreffende de han-

delshuur slechts toepasselijk zijn indien de huurder als uit-
bater van een kleinhandel in rechtstreeks contact staat met
het publiek in het algemeen, derwijze dat hij een eigen
cliënteel kan opbouwen verbonden aan de door hem ge-
huurde lokalen.
Wanneer de huurder een ruimte huurt binnenin een groot-
warenhuis dat openstaat voor het publiek in het algemeen,
om er als zelfstandige een kleinhandel uit te baten, kan, aan-
gezien dit publiek in de eerste plaats het cliënteel is van het
grootwarenhuis, niet worden vermoed dat de huurder in de
mogelijkheid is een eigen clienteel op te bouwen dat op be-
duidende wijze onderscheiden is van dat van het grootwa-
renhuis.
Om te bepalen of dergelijke huur, ondanks de door de par-
tijen aan de overeenkomst gegeven andere kwalificatie, toch
onder het toepassingsveld valt van de Wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten, dient de rechter in feite
na te gaan of de huurder gelet op de bijzondere omstandig-
heden en modaliteiten van de uitbating, waaronder de lig-
ging, het permanent en vast karakter van de verhuurde
ruimte, de toegang tot die ruimte, het autonoom karakter van
de uitbating, in de mogelijkheid is een eigen cliënteel op te
bouwen dat op beduidende wijze onderscheiden is van dat
van het grootwarenhuis.

3. De appelrechters oordelen, wat betreft de vereiste van
rechtstreeks contact met het publiek en de mogelijkheid een
eigen cliënteel op te bouwen, dat:
– de verweerster perfect haar eigen cliënteel kan opbouwen
zonder dat dit identiek is aan het cliënteel van de eiseres;
– dit zich in de praktijk ook voordoet en in de hand wordt
gewerkt door het feit dat verweerster voor eigen rekening
werkt;
– de verweerster "klanten ziet die enkel voor beenhouwerij-
producten komen aankopen, wanneer zij speciale acties on-
derneemt (bvb barbecue-seizoen of wildseizoen) en die hele-
maal niet aankopen bij (eiseres)".

4. De appelrechters die op die gronden tot de toepasselijk-
heid van de wet op de handelshuurovereenkomst besluiten,
zonder na te gaan of de verweerster gelet op de bijzondere
omstandigheden en modaliteiten van de uitbating in de mo-
gelijkheid is een eigen cliënteel op te bouwen dat op bedui-
dende wijze onderscheiden is van dat van het grootwaren-
huis, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.

Overige grieven

5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie lei-
den.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het oor-
deelt over de ontvankelijkheid van het hoger beroep.
(...)

Jurisprudence commentée
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