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Actuele 
rechtspraak 
handelshuurwetgeving 

© CLABOTS

Inleiding

30 APRIL 1951. ‐ [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. ‐ BOEK III ‐ TITEL VIII 
‐HOOFDSTUK II, Afdeling 2bis : Regels betreffende de handelshuur in het 
bijzonder (Opschrift gewijzigd door W 2019‐04‐13/28, art. 2, 009; 
Inwerkingtreding : 01‐11‐2020)

(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28‐02‐2003 en 
tekstbijwerking tot 14‐05‐2019)

handelshuur betreft thans een Vlaamse bevoegdheid, maar deze behoort 
niet tot het takenpakket van het Agentschap Wonen‐Vlaanderen.

Wel  : het agentschap Innoveren en Ondernemen (handelshuur)
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Handelshuur.

Artikel 1. <W 29-06-1955, art. 1> De bepalingen van deze afdelingen zijn van toepassing op de huur van 
onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend 
vanaf de ingenottreding van de huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen in 
de loop van de huur, door de huurder of door een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het 
uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact 
staat met het publiek.

www.Vlaanderen.be/handelshuurovereenkomst

Alle zaken die normaal gezien als een winkel worden beschouwd of waar ambachtslieden rechtstreeks in 
contact staan met het publiek

‐ banken, wisselagenten, verzekeringsmakelaars, reisagenten, vastgoedmakelaars, transporteurs ... (ook al 
kunnen die veeleer als dienstverlenende bedrijven beschouwd worden).

‐ horecazaken (tenzij er een concessieovereenkomst of brouwerijovereenkomst op van toepassing is)

Niet : 

‐ alle vrije beroepen, tenzij ze hun functie combineren met een handelsonderneming, want dan moeten zij 
als handelaar beschouwd worden (bijvoorbeeld een landmeter als die ook optreedt als vastgoedmakelaar)

‐ personen die wettelijk gemachtigd zijn om de geneeskunde of de veeartsenijkunde uit te oefenen 
(huisartsen, specialisten, oogartsen, psychiaters, … en dierenartsen) die farmaceutische producten 
aankopen met het oog op de verkoop aan particulieren, voor zover ze geen andere daden van koophandel 
stellen en dus geen handelaar zijn (tenzij het contract uitdrukkelijk voorziet dat de wet wel van toepassing 
is).

kinderopvang (onder bepaalde voorwaarden).

Shop – in – shop … even hernemen… 
Toepassingsgebied, 5 voorwaarden … 

een huurovereenkomst;

m.b.t. een onroerend goed of een gedeelte ervan;

dat gebruikt wordt voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een 
ambachtsman die rechtstreeks in contact met het publiek staat;

waarbij het goed in hoofdzaak daartoe bestemd is;

welke bestemming stilzwijgend of uitdrukkelijk werd aangegaan bij het sluiten van de 
overeenkomst of in de loop ervan uitdrukkelijk werd aanvaard.

Shop – in shop  ?

Cass. 20 maart 2014 zp

Om van handelshuur te spreken, er moet bekeken worden of een winkel‐in‐winkel niet alleen 
in contact met het publiek staat, maar tevens in staat is haar eigen cliënteel op te bouwen 
afzonderlijk van de winkel waarin zij gesitueerd is.
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Toepassingsgebied Handelshuurwet
- Voorwerp overeenkomst - Bestemming 
pand bij verhuring 
Vredegerecht Oostende, 9 december 2021 z.p. 

Bestemming hoofdzakelijk bestemd voor herberg met slijterij van bieren, 
restaurant, winkel en bijkomstig een woning.

Komst van een tattooshop betreft een uitbreiding, geen “verbreking” van 
de oorspronkelijke huurovereenkomst.

Duur van de handelshuur.

Art. 3. De duur van de huur mag niet korter zijn dan negen jaren.
Deze bepaling geldt ook voor de onderhuur, die echter niet mag worden aangegaan voor langer dan de looptijd van de 

hoofdhuur.
De huurder kan 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. <W 29-06-1955, art. 1>
Partijen kunnen te allen tijde de lopende huur eveneens beëindigen, op voorwaarde dat hun akkoord wordt vastgesteld bij 

een authentieke akte of bij een verklaring voor de rechter afgelegd.
Buitendien kan het huurcontract aan de verhuurder het recht toekennen om, bij het verstrijken van (elke driejarige periode), 

de huur te beëindigen, mits hij één jaar tevoren opzegt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief, 
ten einde in het onroerend goed werkelijk zelf een handel uit te oefenen of die werkelijk te laten uitoefenen 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 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. <W 29-06-1955, art. 
1>
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Registreren “pop – up” 
handelshuurovereenkomst  ? 
‐ huur betreft van in België gelegen onroerende goederen of gedeelten van 
onroerende goederen, die niet uitsluitend bestemd zijn tot huisvesting van een 
gezin of van één persoon, deze akte moet verplicht geregistreerd worden;

‐ En dat binnen de vier maanden vanaf de ondertekening;

‐ de verplichting tot aanbieding ter registratie van deze akte en tot betaling van 
de desbetreffende rechten en gebeurlijk de geldboeten berust ondeelbaar de 
contracterende partijen;

‐ de akte dient geregistreerd te worden in het kantoor van het gebied waar de 
goederen gelegen zijn. Indien de goederen gelegen zijn in het gebied van 
verscheidene kantoren, dan mag de akte in één van deze kantoren 
geregistreerd worden;

Recht : 0,20% op een grondslag die bestaat uit het voor de duur van het 
contract samengevoegd bedrag van huursommen en aan de huurder 
opgelegde lasten;

Einde huur wegens huurachterstal –
misbruik van recht 
Cass. 04 maart 2021 zp

De zaakvoerder van eisende partijen sloot een handelshuurovereenkomst af met de verwerende partij (verhuurder) voor rekening van
een huidige of toekomstige vennootschap. De huurder verbond zich in deze huurovereenkomst tot het uitvoeren van renovatiewerken 
aan het gebouw.

Er ontstond een betwisting tussen partijen omtrent de betaling van de huur en de uitvoering van bepaalde niet‐goedgekeurde werken. 
Het Vredegerecht te Brussel oordeelde dat de herhaaldelijke laattijdige betalingen en de niet gecommuniceerde uitvoering van werken 
door de huurders de ontbinding van de huur rechtvaardigde.

In graad van beroep werd de ontbinding van de huur bevestigd en oordeel de RB EA (fr.) van Brussel dat de aanzienlijke en 
herhaaldelijke vertraging bij de betaling van de huur een ernstige schending van de contractuele verplichtingen van de huurder vormt, 
die de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Daarbij werd geoordeeld dat dit recht niet werd uitgeoefend op een wijze 
die de grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bezonnen persoon kennelijk overschrijdt of m.a.w. er 
geen sprake was van rechtsmisbruik in hoofde van de verhuurder.

De huurders tekenden cassatie aan tegen dit vonnis. Zij wierpen op dat de keuze van de verhuurder om de ontbinding van de 
overeenkomst te vorderen neerkomt op rechtsmisbruik, aangezien (i) de ontbinding de verhuurder een voordeel verschaft dat niet in 
verhouding staat tot de schade die aan de huurders wordt berokkend, en (ii) dit voor de verhuurder de schadelijkste manier is om het 
recht uit te oefenen zonder dat hij daar enig voldoende (legitiem) voordeel uit haalt.

Het Hof van Cassatie benadrukt in dit arrest dat de rechter moet nagaan wat de verhouding is tussen het door de rechthebbende
nagestreefde of verkregen voordeel en de aan de wederpartij berokkende schade.

Het Hof meent dat de rechter ten gronde verkeerdelijk nagelaten heeft dit te doen.
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Verlies huurvermindering bij 
opzegging door huurder is nietig.
Cass. 09 september 2019 zp

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 (in casu het verlies van het voordeel van 
genoten huurverminderingen), houdt dergelijke verboden afwijking in en 
is derhalve nietig.

Herziening van de huur.

Art. 6. Bij het verstrijken van elke driejarige periode hebben partijen het recht aan de vrederechter 
herziening van de huurprijs te vragen, mits zij bewijzen dat de normale huurwaarde van het gehuurde 
goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15 t.h. hoger of lager is dan de huurprijs die in 
de huurovereenkomst is bepaald of bij de laatste herziening is vastgesteld.
De rechter doet uitspraak naar billijkheid, zonder te letten op het gunstig of ongunstig rendement dat 

uitsluitend aan de huurder is toe te schrijven.
De vordering kan slechts worden ingesteld gedurende de laatste drie maanden van de lopende 

driejarige periode. De herziene huurprijs zal gelden te rekenen van de eerste dag van de volgende 
driejarige periode, maar de vroegere huurprijs kan voorlopig worden gevorderd tot op de dag der 
eindbeslissing.
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Herziening Handelshuurprijs   
Vred. Gent 08 juli 2019

Rechter oordeelt dan over billijke huurprijs. 

Komen huurder en verhuurder er samen niet uit, dan zal de rechter in hun 
plaats de huurprijs bepalen. Dat op basis van de gebruikelijke huurprijzen 
voor vergelijkbare panden in de wijk/agglomeratie/streek. 

Hij houdt soms ook rekening met de bijzondere aard van de handel, 
voordelen gehaald uit onderverhuring, enz. Hij zal zich niet baseren op 
vage artikels, maar op elementen die de huurder effectief kan bewijzen, bv. 
met boekhoudkundige gegevens, wetenschappelijke studies, enz. 

Recht van de huurder om het gehuurde goed voor zijn bedrijf geschikt te maken.

Art. 7. De huurder heeft het recht aan het gehuurde goed elke verbouwing uit te voeren die dienstig is voor zijn onderneming en waarvan 
de kosten drie jaar huur niet te boven gaan, mits daardoor noch de veiligheid, noch de salubriteit, noch de esthetische waarde van het 
gebouw in het gedrang komen, en mits hij vooraf de verhuurder bij ter post aangetekende brief of bij (exploot van gerechtsdeurwaarder) 
in kennis stelt van al de voorgenomen veranderingen, met overlegging van de plans en bestekken, zodat de verhuurder in voorkomend 
geval zich om wettige redenen ertegen kan verzetten. <W 05-07-1963, art. 48>
Indien de verhuurder binnen dertig dagen na de ontvangst van het door de huurder gezonden bericht niet heeft te kennen gegeven, bij 

ter post aangetekende brief of bij (exploot van gerechtsdeurwaarder), dat hij zich tegen de uitvoering van die verbouwingen verzet, wordt 
hij geacht ermee in te stemmen. <W 05-07-1963, art. 48>
Indien de verhuurder zich verzet met inachtneming van de voormelde vormen en termijnen, doet de huurder die in zijn voornemen

volhardt, hem binnen dertig dagen dagvaarden.
De onderhuurder die, in geval van onderhuur voor handelsgebruik, het goed wenst te verbouwen, moet bij ter post aangetekende brief 

of bij (exploot van gerechtsdeurwaarder) de hoofdhuurder en de eigenaar gelijktijdig daarvan in kennis stellen. De ene zowel als de 
andere moet, op straffe van verval, de onderhuurder kennis geven van zijn eventueel verzet tegen de uitvoering van de verbouwingen, 
met inachtneming van de voormelde vormen en termijnen. In geval van verzet van de hoofdhuurder of van de eigenaar, doet de 
onderhuurder die in zijn voornemen volhardt, de hoofdhuurder en de eigenaar binnen dertig dagen dagvaarden. <W 05-07-1963, art. 48>
Ingeval er werken worden uitgevoerd zonder instemming of machtiging of zonder dat de bepalingen daarvan worden in acht genomen, 

kan de verhuurder en in voorkomend geval de eigenaar de werken doen stopzetten ingevolge een eenvoudige beschikking van de 
vrederechter, gegeven op verzoekschrift en uitvoerbaar op de minuut en vóór registratie.
De verhuurder en de eigenaar hebben toegang tot de werken. Zij kunnen alle lasthebbers naar hun keus daarheen afvaardigen.

Art. 8. De uitvoering van de door de huurder ondernomen werken geschiedt op zijn risico.
De verhuurder of de eigenaar kan, hetzij vóór, hetzij tijdens de uitvoering van de werken, eisen dat de huurder zijn eigen 

aansprakelijkheid verzekert, alsook die van de verhuurder en van de eigenaar, zowel ten opzichte van derden als ten opzichte van
elkaar, uit hoofde van de door de huurder ondernomen werken.
Indien de huurder, bij eerste aanmaning van de eigenaar of van de verhuurder, het bewijs niet levert van het bestaan van een 

toereikend verzekeringscontract en van de betaling der premie, zijn dezen gerechtigd de werken te doen stopzetten ingevolge een 
eenvoudige beschikking van de vrederechter, gegeven op verzoekschrift en uitvoerbaar op de minuut en vóór registratie. Het verbod kan 
niet worden opgeheven tenzij het bewijs van de verzekering en van de betaling der premie wordt geleverd.

Art. 9. Wanneer verbouwingen zijn uitgevoerd op kosten van de huurder, met uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord van de verhuurder of 
krachtens een rechterlijke beslissing, kan de verhuurder, behoudens andersluidende overeenkomst, de verwijdering ervan bij het vertrek 
van de huurder niet vorderen, maar hij kan zich ertegen verzetten. Indien de verbouwingen niet worden verwijderd, heeft de verhuurder 
de keus om ofwel de waarde van de materialen en het arbeidsloon te vergoeden, ofwel een bedrag te betalen, dat gelijk is aan de door 
het onroerend goed verkregen meerwaarde.
Ten aanzien van door de huurder zonder verlof ondernomen verbouwingen kan de verhuurder, hetzij in de loop van de huur, hetzij bij het 

eindigen ervan, eisen dat de lokalen in hun vroegere toestand worden hersteld, onverminderd schadevergoeding, zo daartoe grond 
bestaat. Indien hij de aldus uitgevoerde verbouwingswerken behoudt, is hij geen vergoeding verschuldigd.
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Aanpassingswerken 
appartementsgebouw
‐ Uitbatings‐ of omgevingsvergunning is geen vrijbrief

‐ Statuten gebouw ?

‐ Leveren van rustig genot ? 

Uitbating – interpretatie bestemming 
Vred. Antwerpen 8 november 2018, zp

De betwisting ging over de verhuring van het gelijkvloers en de eerste verdieping in een gebouw te Antwerpen. De huurster wilde in 
deze ruimte een cakewinkeltje met beperkte degustatieruimte uitbaten.

De vme verzet zich deze week tegen deze verhuring omdat ze van oordeel is dat deze activiteit, die volgens haar neerkomt op het 
bakken, verkopen en laten verbruiken verplaatsen van kaarten en kaartjes, indruist tegen de statuten die de volgende 
gebruikersbeperkingen opleggen:

Waar in het gebouw geen enkele vorm van groot‐ of kleinhandel in de geest van winkel of kleinindustrie uitgeoefend mag worden met 
uitzondering van het gelijkvloers dat eventueel zou mogen aangewend worden voor andere doeleinden die niet uitdrukkelijk of bij 
wijze van vergelijking met gedane opsommingen verboden zijn in deze of andere aktes. Zo zijn nadrukkelijk bedoeld als verboden: 
viswinkels, beenhouwer, kruidenier, drogisterij, café en restaurant.ʺ

De vrederechter merkt op dat uit de voorliggende documenten niet kan afgeleid worden dat de betrokken uitbating beperkt zal zijn tot 
een cakewinkeltje. De activiteiten, ook volgens de inschrijving in het KBO, kunnen dus heel wat verder gaan  dan de bereiding en
verkoop van cakes. Als men al deze stukken samen leest, dan is er geen enkele garantie dat in de handelsruimte enkel een cakewinkeltje 
zal uitgebaat worden. Wanneer er werkelijk een warme bakker zou uitgebaat worden zoals omschreven in de NACEBEL codes, is de 
vrederechter van oordeel dat een dergelijke activiteit vergelijkbaar is met een viswinkel, een beenhouwer, een kruidenier of een
drogisterij.

Het is immers van algemene bekendheid dat  een bakker evenveel geurhinder kan veroorzaken als bijvoorbeeld een viswinkel of een 
drogisterij en dagelijks ook evenveel of zelfs meer klanten aantrekt dan een ander soort voedingswinkel zoals een kruidenier of een 
beenhouwer. Bij de warme bakker zijn met andere woorden dezelfde redenen aanwezig als de redenen die ten grondslag liggen aan het 
verbod om in het gehuurde een viswinkel, een beenhouwer, een kruidenier om drogisterijen uit te baten.

Blijkt dat de huurder op dit ogenblik niet in regel is met de inschrijving in het CABO tussenhaakjes correcte machinebouwcodes), van de 
VNI kan niet verwacht worden dat ze de uitbating van een niet toegelaten en zelfs strafbare, commerciële activiteiten en privatieve 
kavels zou moeten tolereren.
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Uitbating – interpretatie bestemming 
Vred. Deurne 25 februari 2022 zp

Het getuigt na een gedoogbeleid van jaren van rechtsmisbruik door de 
VME van rechtsmisbruik wanneer de VME plots de activiteit van een 
kinderdagverblijf doet staken, en daarbij ook nog voorziet in een 
opgelegde zeer korte termijn van stopzetting; bovendien beslist dat een 
bestaande bouwkundige toestand van meer dan 40 jaar moet worden 
hersteld toestand van deze op plan. Voor nieuwe mede eigenaren binnen 
de VME geldt dat zij zich bij aankoop duidelijk hebben kunnen 
vergewissen van deze situatie.

De betrokken beslissing is dan ook vernietigd op basis van haar 
onrechtmatigheid.

Uitbating – interpretatie bestemming 
Vred. 1 HASSELT 15 oktober 2019 zp

In deze casus vordert de VME de veroordeling van een mede‐eigenaar‐verhuurder en zijn handelshuurder 
om een huidige uitbating te doen stopzetten, minstens te doen beperken tot verhuur en uitbating van een 
luidens de statuten toegestane uitbating (bakkerij, patisserie, ijssalon, met of zonder verbruikzaal), maar 
met verbod tot het schenken van alcoholische dranken.

Er wordt ook gevorderd om een aantal maatregelen te nemen om het onevenwicht tussen de naburige orde 
te herstellen en die erop gericht zijn huurder en geluidshinder te beperken. Verder omvat de vordering nog 
issues over de inname van een terrasruimte en het handhaven van openingsuren.

De vrederechter oordeelt onder meer dat een stedenbouwkundige vergunning niet kan ingaan tegen 
hetgeen in de basisakte werd bepaald en afgelijnd. De vergunning wordt overigens afgeleverd onder 
voorbehoud van de betrokken burgerlijke rechten en het verlenen er van houdt geen enkele beslissing in 
betreffende het bestaan van de uitoefening van die rechten. Uit de omstandigheid dat men geen bezwaar 
heeft ingediend tegen de voorgenomen uitbating, kan niet worden afgeleid dat men deze stilzwijgend heeft 
aanvaard. In deze konden de mede eigenaren er namelijk van uit gaan dat door de beperkte verwijzing de 
werkelijke uitbating als dusdanig zou zijn. De uitbating zoals deze thans plaatsvindt is dan ook in strijd 
met de bepalingen van de basisakte. De huurder stelt dat bij de basisakte nooit eerder aan hem werd  
overhandigd. Hierbij verwijst de vrederechter naar artikel 1 HYP Wet. De huurder is een derde in de zin 
van dit artikel. Bovendien is het appartementsrech het principe van de dwingende werking van de statuten 
vastgelegd. De bepalingen kunnen ook rechtstreeks worden tegengesteld aan de huurder die daarmee 
houder van een zakelijk of persoonlijk recht is in het gebouw. De gevorderde maatregel van stopzetting 
gaat te ver. De uitbating wordt dan ook beperkt en dit op straffe van een dwangsom.
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Art. 11bis. <ingevoegd bij W 1997-04-13/43, art. 14, van toepassing op de overeenkomsten die op 31 mei 1995 
lopen> Indien de huurovereenkomst het hem niet verbiedt, kan de huurder een gedeelte van het gehuurde goed 
onderverhuren om te worden gebruikt als hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat hij zijn handel behoudt in het 
gehuurde goed. Het derde tot zevende lid van artikel 4, § 2, van de afdeling II van boek III, titel VIII, hoofdstuk II 
van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze onderverhuring van toepassing, onder voorbehoud van de volgende 
bepalingen.

Wanneer de hoofdhuurder de hernieuwing van de handelshuurovereenkomst verkrijgt, overeenkomstig artikel 14, 
eerste lid, geniet de onderhuurder deze hernieuwing voor de duur van zijn huurovereenkomst. De onderhuurder 
kan evenwel de rechtstreekse rechten, waarin de artikelen 11 en 14, tweede lid, voorzien niet in zijn voordeel 
inroepen tegenover de verhuurder.

Onderverhuring - Overmacht – Covid
& Co 
Vred. Brugge I 16 maart 2021 zp

Verhuur pand aan een brouwer/verdeler van dranken, die op zijn beurt de horecazaak onderverhuurt aan 
een uitbater, die eveneens een afnameplicht heeft ten aanzien van zijn verhuurder.

De hoofdhuurder, zijnde de brouwer/verdeler, verzocht om een kwijtschelding van de huurgelden.

De situatie van de brouwer/verdeler is anders is dan bij een gewone huurder van het pand. 

De brouwer/verdeler, die veelal een grote speler is, moet in zijn bedrijfsvoering rekening houden met het 
risico dat hij in goede tijden veel afname kent en in slechte tijden minder. Dat hoort nu eenmaal bij zijn 
activiteit, volgens de vrederechter. De eigenaar daarentegen heeft geïnvesteerd in zijn pand en heeft er 
doelbewust voor geopteerd om niet rechtstreeks te verhuren aan de directe uitbater, precies om het risico te 
beperken en een financieel solide medecontractant te hebben (in de persoon van de hoofdhuurder), die op 
zijn beurt winst kan halen uit de onderverhuur van het pand en de toelevering van dranken.

Hoofdhuurder moet huur verder betalen. Op basis van deze analyse besluit de vrederechter dat de 
brouwer/verdeler wel degelijk de huurgelden verschuldigd is en dat er geen reden is om ze kwijt te 
schelden.

De uitbater/onderhuurder had geen vordering tot kwijtschelding ingesteld en dus kon de vrederechter 
hierop ook niet ingaan. Toch laat de vrederechter impliciet blijken dat hij hierop ingegaan zou zijn indien 
die er een ingesteld zou hebben, aangezien hij uitdrukkelijk wees op de zwakkere positie van de uitbater 
ten opzichte van de hoofdhuurder.
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Overdracht van het gehuurde goed.

Art. 12. 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.

Werken als motivering voor opzeg 
met combinatie overdracht  
Cass. 3 juni 2021 zp

De verhuurder had slechts beperkte werken uitgevoerd en hij had 
vervolgens het pand casco te huur gesteld. Cassatie (Cass., 03.06.2021) 
stelde onlangs dat het onbelangrijk is welke werken er nog eventueel door 
de volgende huurder zelf uitgevoerd werden . De verhuurder verbindt er 
zich persoonlijk toe om de werken uit te voeren (of te laten uitvoeren door 
een aannemer). Hij kan dat ook niet gedeeltelijk afschuiven op bv. een 
koper of nieuwe huurder .

Weliswaar beschikt de huurder maar over een termijn van één jaar om een 
vordering in te stellen. Het begin van de termijn is niet eenduidig. Die 
begint te lopen vanaf het moment dat duidelijk is dat de verhuurder zijn 
verplichting niet nakomt. 
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Art. 14. De huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, moet zulks of straffe van verval 
bij (exploot van gerechtsdeurwaarder) of bij aangetekende brief ter kennis van de verhuurder brengen, 
ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór het eindigen van de lopende huur. De 
kennisgeving moet op straffe van nietigheid de voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid 
is om de nieuwe huur aan te gaan en de vermelding bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met 
de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op 
dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van 
hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde. <W 05-07-1963, art. 48>
(Komen partijen niet tot overeenstemming, dan moet de onderhuurder, die, om zijn rechten ten opzichte 

van de verhuurder te vrijwaren, zijn aanvraag, zoals bepaald in artikel 11, II, tweede lid, ter kennis van de 
verhuurder heeft gebracht, de hoofdhuurder en de verhuurder dagvaarden binnen dertig dagen na het 
afwijzend antwoord van een van beiden, of, indien een van hen niet heeft geantwoord, binnen dertig 
dagen na het verstrijken van de termijn van drie maanden. De verhuurder die zijn houding ten opzichte 
van de onderhuurder niet heeft bepaald, kan in de loop der instantie en binnen de termijnen die hem 
door de rechter worden toegestaan, zijn recht van terugneming inroepen of de hernieuwing afhankelijk 
stellen van andere voorwaarden.) <W 29-06-1955, art.1>
Indien de van het recht op hernieuwing vervallen huurder, na het eindigen van de huur in het bezit van 

het verhuurde goed gelaten wordt, komt een nieuwe huur van onbepaalde duur tot stand, die de 
verhuurder zal kunnen beëindigen mits hij ze ten minste achttien maanden vooraf opzegt, onverminderd 
het recht van de huurder om hernieuwing te vragen.
Vanaf de aanvang der achttiende maand vóór het eindigen van de lopende huur, moet de huurder, 

overeenkomstig de gebruiken, de mogelijke gegadigden toelaten tot het bezichtigen van het goed.

Hernieuwing Handelshuur  
Cass. 15 maart 2019 (rolnr. C.18.0278.N) NJW 2019, nr. 404, 473, noot 
COPPENS, A.

Weigering door de verhuurder van de vraag van de huurder tot 
vernieuwing van handelshuur omwille van het aanbod van een hogere 
huurprijs door een derde —

Kennisgeving van het aanbod van de derde door de verhuurder moet de 
termijn opgeven waarbinnen de huurder de in het aanbod voorgestelde 
huurprijs moet aanvaarden, en vermelden dat niet‐inac.htncming van die 
termijn verval ten gevolge heeft —

Bepaling van dwingend recht ten voordele van de huurder —
Kennisgeving die niet voldoet aan die vormvoorwaarden is nietig
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Hernieuwing Handelshuur  
Cassatie 18 februari 2018 (handelshuurhernieuwing), onuitg

Het hof van Cassatie bevestigt in dit arrest dat een huurhernieuwingsaanvraag 
bij toepassing van artikel 14, lid 1 Handelshuurwet uitdrukkelijk (en 
rigoureus) beide mogelijke antwoordvormen (dus aangetekend schrijven c.q. 
deurwaardersexploot) moet vermelden, op straffe van nietigheid.

De aanvraag van de huurder tot huurhernieuwing is nietig indien zij niet de 
vermelding bevat op welke wijze de verhuurder moet kennis geven ofwel van 
zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere 
voorwaarden of van het aanbod van een derde; het is niet voldoende dat de 
verhuurder de inhoud van artikel 14 van de Handelshuurwet, die tot bedoelde 
vermelding verplicht, kent, noch dat die verplichting kan worden vervangen 
door de toepassing van de rechtsspreuk dat elkeen geacht wordt de wet, te 
dezen voormeld artikel, te kennen. 

Het Hof vindt m.a.w. dat een aanvraag voor de huurhernieuwing inderdaad 
moet vermelden dat de verhuurder ofwel per aangetekende brief ofwel per 
deurwaardersexploot moet reageren. 

Hernieuwing Handelshuur  
Vred. Kontich 12 mei 2022 zp

De oorspronkelijke huurprijs in een overeenkomst bedroeg 890 EUR per maand.

Op een bepaald ogenblik werd er blijkbaar tussen partijen afgesproken om de huur te 
herleiden tot € 700 per maand. Het bedrag dat zonder enige reactie sedert maart 2012 als 
dusdanig werd betaald.

Nadat de oorspronkelijke verhuurster overleed, werd de huurder in kennis gesteld van het 
nieuwe rekeningnummer waarop de huurder moest betaald worden. Er werd alsdan nog 
steeds € 700 per maand betaald, weliswaar werd de huur tussen partijen minnelijk beëindigd.

Op 16 oktober 2018 verzocht de huurder om de ʺverlengingʺ van de huur met een huurprijs 
van € 700 per maand. Op dit verzoek werd formeel niet gereageerd. Dit antwoord, zeker in 
geval van niet akkoord, had immers eveneens bij aangetekende brief dienen te gebeuren. In 
die zin is de handelshuur verlengd met deze voorwaarde van een huurprijs van € 700 per 
maand. Vandaag menen de eisers dat nooit formeel overeengekomen werd omtrent € 700 per 
maand en vragen zij de bijpassing van de huur gebaseerd op de oorspronkelijke huurprijs van 
€ 890 per maand. Zij stellen dat de huurder destijds niet te goeder trouw was, daar deze de 
foutieve inlichting verschafte dat de huurder vaststond op € 700 per maand. Gezien het door 
de vrederechter weerhouden akkoord anno 2018, wordt deze eis niet ingewilligd.
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Vergoeding wegens uitzetting.

Art. 25. 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;
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;) <W 
29-06-1955, art. 1>
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.) <W 29-06-1955, art. 1>
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.) <W 29-06-1955, 

art. 1>
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. <W 29-06-1955, art. 1>
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.

Art. 26. 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.

Art. 27. Zolang de afgaande huurder de vergoeding wegens uitzetting waarop hij recht heeft, of het gedeelte van die vergoeding dat niet 
ernstig betwist wordt, niet heeft ontvangen, kan hij het goed in gebruik houden totdat de vergoeding geheel betaald is, zonder enige huur 
verschuldigd te zijn.

Art. 28. 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.

Uitzettingsvergoeding  (afbraak en 
wederopbouw)
Vred. Leuven I 24 juni 2021 

Wederopbouw, invulling begrip.

Gewone renovatie is onvoldoende. Het moet gaan om een verbouwing die aan een afbraak voorafgegaan 
wordt. Zowel de afbraak als de wederopbouw moet betrekking hebben op de ruwbouw van het pand. Het 
moet dus gaan om ingrijpende werken en niet om een gewone renovatie.

De kostprijs van de werken moet meer dan drie jaar huurgelden bedragen.

De rechter oordeelde dat die kosten zeer ruim beschouwd moeten worden. Niet alleen de kosten van de 
werken aan de ruwbouw worden in acht genomen, maar ook de ruimere verbouwingskost (waaronder de 
kosten van studiebureau, architect, veiligheidscoördinator, vergunningen, btw, schrijnwerken, sanitair, 
verwarming, dakvervanging, …). Ook de kosten voor de renovatie bv. van een deel van het gebouw dat 
niet wordt afgebroken mogen meegeteld worden (vred. Leuven (I), 24.06.2021) .

Indien de verhuurder kan bewijzen dat de verbouwingen nodig zijn wegens de ouderdom van het 
gehuurde goed, is hij geen uitzettingsvergoeding verschuldigd.

Het mand moet niet bouwvallig zijn, wel moet er sprake zijn van een algemene toestand van verval, sleet, 
aftakeling, veroudering, die een volledig en doelmatig gebruik van het pand uitsluit, rekening houdend 
met de momenteel gangbare vereisten van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, stadsschoon en nut. 
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Termijn dagvaarding uitzettingsvergoeding  
(afbraak en wederopbouw)
Grondwettelijk Hof 28 mei 2020.

Een gebeurlijke vordering tot een zogenaamde uitzettingsvergoeding 
vanwege de huurder moet ingesteld worden binnen één jaar te rekenen 
vanaf het feit waarop hij zich beroept. Concreet betekent dit dat hij moet 
dagvaarden binnen het jaar nadat de betwiste werken uitgevoerd werden. 
Doet hij dit niet, dan zal zijn eis afgewezen worden. 

Overmacht – Covid & Co 
Vred. Houthalen – Helchteren 28 juli 2020 zp

De huurder meent post corona slechts tot 50% van de huurgelden uit die 
periode gehouden te kunnen zijn. Zij is van mening dat aandringen op de 
volledige handelshuur misbruik van recht inhoudt.

In dit vonnis werd voorrang gegeven op de bindende kracht van 
overeenkomsten, niet aan de imprevisieleer.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor de door de overheid 
opgelegde maatregelen. Zelf verschaft deze blijvend het rustig genot. Dit 
maakt geen aanfluiting van de uitvoering te goeder trouw uit. In dit geval 
bewijst de huurder trouwens niet dat deze sinds de heropening schade 
ondervindt.
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Overmacht – Covid & Co 
Vred. Houthalen – Helchteren 28 juli 2020 zp

De huurder meent post corona slechts tot 50% van de huurgelden uit die 
periode gehouden te kunnen zijn. Zij is van mening dat aandringen op de 
volledige handelshuur misbruik van recht inhoudt.

In dit vonnis werd voorrang gegeven op de bindende kracht van 
overeenkomsten, niet aan de imprevisieleer.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor de door de overheid 
opgelegde maatregelen. Zelf verschaft deze blijvend het rustig genot. Dit 
maakt geen aanfluiting van de uitvoering te goeder trouw uit. In dit geval 
bewijst de huurder trouwens niet dat deze sinds de heropening schade 
ondervindt.

Overmacht – Covid & Co 
Vred. Aarschot 7 mei 2021 T HUUR 2022/1

Wanneer de handelshuurder enkel uitstel van betaling heeft gevraagd, 
maar geen kwijtschelding, en hij bovendien het handelspand van de 
verhuurder heeft aangekocht, met de omstandigheid dat bij het vergelijken 
van de authentieke akte die werd verrekend, dan is er geen enkele 
grondslag om wegens COVID‐19 huur kwijt te schelden.
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Overmacht – Covid & Co 
Vred.  Gent I 5 juli 2021  T HUUR 2022/1 

De verhuurder moet niet instaan voor het succes van de verkoop van 
producten door haar huurder. Een daling van de omzet is eigen aan het 
ondernemersrisico. Omgekeerd stijgt de handelshuurprijs ook niet met de 
omzetstijging van de huurder. Noch overmacht noch improvisiekunnen als 
grondslag worden ingeroepen voor kwijtschelding van de huur.

Overmacht – Covid & Co 
Vred.  Hasselt II 8 juni 2021 T Huur 2022 / 1 

Niet COVID – 19 maar reeds eerder bestaande precaire financiële 
resultaten en de nakende heraanleg van de omgeving, verklaren de 
tegenvallende bedrijfsresultaten. De verhuurder begaat een misbruik van 
recht voor zover hij aandringt op volledige uitvoering van de 
handelshuurovereenkomst.
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Overmacht – Covid & Co 
Vred. Neufchateau 16 december 2021 T Huur 2022 1 

Een koppel huurde een vakantiewoning voor 60 personen ifv een 
huwelijksfeest. De samenscholingsbeperkende maatregelen vormen in 
deze een reden om de terugbetaling van de voorafbetaalde huur te mogen 
bekomen.

Overmacht – Covid & Co 
Vred. Veurne 23 november 2021, T Huur 2022 / 1

Huur vakantiewoning, lockdown.

Terugbetaling voorschot wegens juridisch teniet gaan van de 
overeenkomst.
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Overlijden Handelshuurder

Vz. Rb. Leuven 24 augustus 2021 T Huur 2021/4

Wanneer de handelshuurder is overleden en de erfgenamen de 
nalatenschap verworpen hebben, dan dient een gerechtelijk 
bewindvoerder aangesteld te worden die het nodige moet doen voor de 
beëindiging van de handelshuurovereenkomst, de ver‐ koop van de 
realiseerbare activa, de ontruiming van het pand, e.a.

Vlaamse codex wonen
Definities : 

66° woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor 
de huisvesting van een gezin of alleenstaande;

 In geval van gemengde verhuur zal het huisvestingsgedeelte als woning 
worden beschouwd en dus onderworpen zijn aan de 
woningkwaliteitsnormering. We denken bijvoorbeeld aan de verhuur 
van een handelspand met woning of een industriegebouw met 
conciërgewoning, een kerk met pastorij, … Het goed hoeft niet 
noodzakelijk volledig voor huisvesting bestemd te zijn om als woning te 
worden beschouwd. Er mogen andere functies aanwezig zijn, zolang 
deze ondergeschikt zijn. We kunnen denken aan een pand, dat als 
gezinswoning wordt bewoond maar waarbij één kamer als 
pedicurepraktijk is ingericht. De hoofdzakelijke bestemming voor 
huisvesting gaat hierdoor niet teniet.
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Huurdersaansprakelijkheidsverzekering
Een brandverzekering is alleen verplicht voor wie (een deel van) een pand 
huurt dat bestemd is voor bewoning. Deze verplichting geldt enkel voor 
schriftelijke huurovereenkomsten die zijn afgesloten na 1 september 2019 
(in Wallonië) of na 1 januari 2019 (in Vlaanderen).

Uitsmijter – Asbest in het 
handelshuurpand
Niet nieuw : de Wetterlijke asbestinventaris van de werkgever.

(vaak : de handelshuurder !)

Sinds 1995 is iedere werkgever in België verplicht om een asbestinventaris op te maken van alle 
asbest(verdachte) toepassingen met het oog op de bescherming van de werknemer. De inventaris heeft 
betrekking op alle ruimtes en installaties in de gebouwen waar werknemers tewerkgesteld worden. 
Ondanks de verplichting, beschikt een groot deel van de werkgevers nog niet over een asbestinventaris.

(Codex over het Welzijn op het Werk, boek VI, titel 3 (vervangt het KB 16 maart 2006) 

Sinds 16 maart 2006 is de werkgever verplicht om vóór de aanvang van werkzaamheden de wettelijke 
asbestinventaris aan te vullen met gegevens over de aanwezigheid van asbest en asbesthoudend materiaal. 
Dit geldt voor werkzaamheden die asbestverwijderingswerken, sloopwerkzaamheden of andere 
werkzaamheden inhouden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest. De aan te vullen 
gegevens betreffen gedeelten van gebouwen, machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in 
normale omstandigheden geen aanleiding geven aan asbestblootstelling. In dat geval mag intact materiaal 
dat in normale omstandigheden niet wordt beroerd, beschadigd worden door monsternemingen.

> Afhankelijkheid van de eigenaar ! (is de eigenaar zelf werkgever ? contract ? Vrijwaringsvordering ? Grote 
v kleine herstellingen ? 
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Uitsmijter – Asbest in het 
handelshuurpand
Nieuw ! 

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw 
gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de 
eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te 
bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Dank voor uw aandacht ! 
• Vragen ? 

• a.clabots@clabotsadvocaten.be
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