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TITEL III 

HET HUURCONTRACT 

HooFDSTUK I 

ALGEMENE REGELEN 

AFDELING I 

ALGEMEENHEDEN 

------~~~-------~=~-~-==--=----"-=--=-=-= 

72. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN. BEKWAAMHEID EN TOESTEMMING VAN 

PARTIJEN 

Het is evident dat voor het geldig sluiten van het huurcontract de beide 
partijen hun toestemming dienen te geven, en dat zij bekwaam moeten 
zijn. De last~ebber, die binnen de perken van zijn mandaat een huurover
eenkomst afsluit met een derde verhuurder, verwerft t.o.v. zijn lastgever 
geen geldige bezettingstitel, zelfs zo hij aan de derde verklaard heeft te 
handelen in eigen naam (Cass., 5 jan. 1961, Arr. Cass., 1961, '437; Pas., 
1971, I, 487). 
Bij arrest van 16 oktober 1963 (Pas., 1964, II, 232) besliste het hof van 
Luik dat de eigenaar het gebruik en het genot van zijn goed niet kan 
terugnemen van de huurder in hoedanigheid van huurder van deze laatste. 
De twee huurovereenkomsten doen elkaar van rechtswege teniet, niet op 
grond van artikel 1300 B.W., doch wel door de uitwerking van de wil van 
de partijen die door de tweede huurovereenkomst hebben ongedaan ge
maakt wat zij in de eerste hadden beslist. Dit arrest werd vernietigd door 
het hof van cassatie bij arrest van 1 april 1965 (Pas., 1965, I, 824), op grond 
van de miskenning der bewijskracht der twee overeenkomsten; volgens het 
hof kan inderdaad het gebruik en het genot door de huurovereenkomst aan 
de hoofdhuurder verschaft, niet worden gelijkgesteld met het gebruik en 
het genot dat door de tussen dezelfde partijen afgesloten overeenkomst van 
onderverhuring, aan de eigenaar-onderhuurder wordt verschaft. 

73• VOORWERP VAN DE VERBINTENISSEN VAN ELK DER PARTIJEN 

Het verhuurde goed. Volgens artikel 1713 B.W. kunnen alle goederen in 
huur worden gegeven : roerende en onroerende, lichamelijke en ook 
onlichamelijke. De benaming van het contract zal veranderen naargelang 
het voorwerp ervan. Het verhuren van een steengroeve is een overeenkomst 
,sui generis", die niet kan worden gelijkgesteld noch met landpacht, noch 
met gewone huishuur (Luik, 14 maart 1966, ]. Liege, 1965-1966, 164; 
Pas., 1967, II, 41). Laatst genoemd arrest werd in cassatie nietig verklaard. 
Het hoogste gerechtshof besliste dat het contract krachtens hetwelk de 
eigenaar van een groeve een derde toestaat deze te exploiteren gedurende 
een bepaalde tijd tegen betaling van geldsommen - welke ook hun be
naming weze -, volgens de aan de zaak eigen gegevens nu eens een ver-
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koop, dan eens een huurovereenkomst van een onroerend goed is (Cass., 
2 okt. 1968, Pas., 1969, I, 133). 
Het huis dat bestemd is als waning van een onderwijzer in een gemeente
school, maakt deel uit van het privaat domein van de gemeente, die het dus 
kan in huur geven. De hoofdonderwijzer die voor het bewonen van het 
huis, eigendom van de gemeente, de helft van zijn loonsverhoging als 
bestuurder afstaat, client als huurder te worden beschouwd zodat de 
gemeente dezelfde verplichtingen heeft als een verhuurder (Brussel, 
24 nov. 1965, Pas., 1966, II, 289). 
Het plaatsen van een voertuig in een garage doet geen huurcontract ont
staan, doch wei een overeenkomst van bewaargeving (Rb. Luik, 4 okt. 
1962, ]. T., 1962, 638, zie hieromtrent verder onder de rubriek ,bewaar
geving"). 
De overeenkomst waarbij een reisagentschap in haar lokalen, een loket 
ter beschikking stelt van een wisselagent, om er zijn wisselactiviteiten uit 
te oefenen, tegen een bepaald bedrag van de omzet van deze laatste, is 
geen huur van een onroerend goed (Brussel, 21 feb. 1968, Rec. Gen. Enreg. 
Not., 1968, 267). Deze uitspraak is vatbaar voor kritiek. 

74· De prijs. Moet de prijs niet noodzakelijkerwijze bestaan uit een sam 
geld, dan moet hij tach bepaald of bepaalbaar zijn. Een geringe huurprijs 
bewijst nag niet het bestaan van een verdoken schenking; hij kan zo laag 
bepaakl zjjn met_inachtneming van__9e p{!LSOO!l_~p. clE!_ll_U}Il'd~rL c!E:_c:l_ull_r, 
de prijs, de huurvoorwaarden en de hoedanigheid van de huurder, ver
wante van de verhuurder (Rb. Brussel, 16 juni 1962, T. Vred., 1963, 33; 
]. T., 1962, 480 met noot Lahaye en Van Kerkhove). 
Wanneer een vennootschap aan een andere vennootschap, haar auto's ter 
beschikking stelt, tegen een prijs bepaalbaar volgens de gegevens in de 
overeenkomst, is er huur van een roerende zaak (Luik, 27 okt. 1966, 
R.P.S., 1966, 165; ]. T., 1966, u8 met noot). 
Het komt thans meer voor dat de prijs gekoppeld wordt aan het indexcijfer 
van de kleinhandelsprijzen. Vanaf I juli 1965 werd een nieuwe index van de 
kleinhandelsprijzen ingevoerd, terwijl thans nogmaals de berekeningswijze 
werd verbeterd of minstens gewijzigd. Indien deze wijzigingen niet tot 
gevolg kunnen hebben dat de eigenaar het voordeel van de indexclausule 
zou verliezen, dan client tach bij de toepassing ervan de wil van de partijen 
te worden nagegaan. Behoudens andersluidende vermelding is het blijk
baar de bedoeling van de partijen zich te verlaten op het bedrag van de 
detailprijs waarvan de vernieuwde index de verbeterde uitgave en veruiteG 
lijking is. De rechter mag dus het cijfer door een objectieve berekenings
methode nagaan hoe hoog het cijfer van de nieuwe index zou zijn, berekend 
volgens de oude maatstaven (Rb. Brussel, 19 okt. 1962, T. Vred., 1963, 
191). Bepaalde werken o.a. Pauwels en Raes, Praktisch Handboek voor 
Privaathuur en Handelshuur, geven concordantie tabellen als maatstaf van 
gewijzigde index berekeningen. o.a. p. 94 e.v. editie 1971. Vgl. oak Pauwels, 
A., A.P.R., Tw. Handelshuur. 



De verhoging van de huurprijs door aanpassing aan de index der detail
prijzen geschiedt automatisch en heeft plaats buiten de wil van de partijen 
(Rb. Brussel, 19 okt. 1962, T. Vred., 1963, 191). Het is dus niet nodig dat 
de verhuurder de toepassing ervan vordert zodra de voorziene verhoging 
zich heeft voorgedaan om zijn recht te vrijwaren later de verhoging te vor
deren. (Vred. Namen, 23 febr. 1967, ]. Liege, 1968-69, 215). Elke recht
spraak is het hiermee evenwel niet eens. Zo vonniste de vrederechter te Luik 
(12 dec. 1968, ]. Liege, 1968-69, 159) dat de toepassing van de index
clausule niet automatisch gebeurt, tenzij anders bedongen werd. De rechter 
steunt zijn beslissing op de zekerheid in de contractuele verhoudingen, 
welk vereist dat de kwijtingen van de huur als definitieve outlasting moe
ten worden aanzien, zodat nadien niets meer kan worden gevorderd. 
In diezelfde zin besliste een vonnis van het vredegerecht . te Oostende, 
gesteund op de overweging dat het ontvangen van huurgelden geen louter 
passieve handeling is, maar wel een rechtshandeling die door haar lang
durige en constante herhaling bewijst dat de verhuurder akkoord ging door 
de indexclausule al die tijd niet toe te passen (Vred. Oostende, 19 nov. 
1968, R. W., 1968-1969, 756). 
Een vonnis van het vredegerecht te Antwerpen (25 jan. 1961, T. Vred., 
1962, 378) besliste evenwel dat de aanpassing aileen geschiedt op verzoek 
van een der partijen en dat het zonder voorbehoud inontvangstnemen van 
huurgelden verzaking inhoudt van een vordering in betaling van de aan
passing van vervallen huurgelden. (Anders : Vred. Sint-Gillis, 24 juni 1964, 
T. Vred., 1964, 373). 
Vermits de prijs niet kan worden bewezen door getuigen, moet men 
geloof hechten aan de eigenaar die de eed aflegt (Vred. Andenne, 3 juli 
1964, ]. Liege, 1965-1966, 185). 
Wanneer het gaat om bedragen, verschuldigd door een handelaar op grond 
van een mondelinge huurovereenkomst die slaat op een onroerend goed 
waarin de handel wordt uitgebaat, dan mag het bewijs geleverd worden 
door alle middelen aangenomen in handelszaken (Cass., 22 febr. 1962, 
Pas., 1962, I, 712; T. Vred., 1963, 191). 

75· BEWIJS 

Wanneer de huurovereenkomst zonder geschrift nog geen begin van 
uitvoering heeft gekregen, dan mag ze niet door getuigen bewezen worden, 
hoe gering de huurprijs ook zij en ook al wordt beweerd dat een voorschot 
werd betaald en er een begin van bewijs door geschrift bestaat. Het feit 
dat het goed werd bezet is niet noodzakelijk een begin van uitvoering, 
daar deze bezetting kan spruiten uit een louter gedogen van de eigenaar 
of uit een feitelijke en onwettige inbezitname van de bezetter (Vred. Hoei, 
8 april 1963, T. Vred., 1963, 271). 
Wanneer het bestaan zelfvan de huurovereenkomst wordt betwist, dan kan 
evenmin het begin van uitvoering bewezen worden noch door getuigen, 
noch door vermoedens. Hieraan moest het hof van cassatie herinneren in 



zijn arrest van 30 oktober 1964 (]. T., 1965, 69). Vermeld weze hier dat het 
hof van cassatie de toepasselijkheid van de artikelen 1715 en 1716 B.W. 
onderzocht heeft eensdeels voor de landpacht (Cass., 21 april 1960, Pas., 
1960, I, 966), en anderdeels voor de handelshuur (Cass., 22 febr. 1962, 
Pas., 1962, I, 712); hierop wordt verder teruggekomen. Enkel kan door 
een der partijen aan de andere de geding-beslissende eed worden opge
dragen. Deze eed is niet suppletoir en kan dus niet door de vrederechter 
worden opgelegd (Vred. Andenne, 20 okto. 1967, T. Vred., 1968, 175). 
Het kwijtschrift getekend door de verhuurder is een buitengerechtelijke 
bekentenis van het bestaan van een huurceel en van de bestanddelen ervan 
o.m. wat de duur of de prijs betreft (Rb. Marche-en-Famenne, 28 febr., 
1963, ]. Liege, 1962-1963, 228). 
De huurovereenkomst waarvan het bestaan bewezen wordt door brieven, 
is een geschreven huurovereenkomst, daar een brief beschouwd moet 
worden als een aan een onderhandse akte gelijkwaardig stuk (Vred. 
Brussel (46 kanton), 13 juni 1968, T. Vred., 1968, 285). 
Hoewel de voorschriften (w. b. de vorm) bepaald bij artikel 13 van de 
wet van 30 april 1951 niet van openbare orde zijn, kan het bewijs van de 
huurvernieuwing van het huurceel slechts gebracht worden overeenkomstig 
de regelen van gemeenrecht (Rb. Antwerpen, 13 nov. 1961, ]. T., 1962, 79). 
De bepalingen van de artikelen 1341 en 1715 B.W., die de toelaatbaarheid 
van de verbintenissen in burgerlijke zaken beperken zijn niet van openbare 
orde. De partijen kunnen derhalve ervan afzien zich erop te beroepen 
(Cass., 27 juni 1963, R. W., 1963-1964, 1601). 

AFDELING 2 

GEVOLGEN VAN HET HUURCONTRACT 

76. Als principe mag nog steeds worden aangenomen dat inzake huur
contracten de vrijheid van wilsovereenstemming de regel is. 
Bij de handelsovereenkomsten werd die vrijheid beperkt, terwijl zij bij de 
pachtovereenkomst practisch niet meer bestaat ingevolge verscheidene 
gebiedende beschikkingen. Partijen mogen dus, behoudens uitzondering, 
opgenomen in de wet, in hun overeenkomst bepalen welke hun wederzijdse 
plichten en rechten zullen zijn. 
Wanneer de huurovereenkomst onvoldoende duidelijk of precies is, en 
aanleiding kan geven tot twee verschillende interpretaties, dan client de 
tekst ervan te worden gei:nterpreteerd; artikel u62 B. W. vereist een 
restrictieve interpretatie in het voordeel van de huurder tegen de eigenaar. 
(Cass., 27 okt. 1960, R. P. Not., 1962, 275; Arr. Cass., 1961, 180; Pas., 
1961, I, 209). De huurovereenkomst doet tussen eigenaar en huurder enkel 
persoonlijke verplichtingen ontstaan en de huurder bezit niet het minste 
zakelijk recht op het gehuurde goed. Bij aankoop van het verhuurde goed 
is het niet genoeg dat de koper het bestaan van een huurovereenkomst 



kende; hij client ook te weten dat hij de verplichtingen die eruit voort
spruiten, moet naleven, tenzij een clausule in de aankoopakte zelf hem er 
uitdrukkelijk toe verplichtte (Vred. Sint-Truiden, 4 mei 1965, ]. Liege, 
1965-1966, 8s). 

A. Verplichtingen van de verhuurder. 

77• VERPLICHTING TOT TERBESCH1KK1NGSTELL1NG 

De verhuurder heeft als eerste wezenlijke verplichting het goed te leveren, 
dit is het ter beschikking van de huurder te stellen (Vred. Marchienne
au-Pont, 18 april 1963, T. Vred., 1964, 154). Deze verbintenis is ondeelbaar 
(Vred. Marchienne-au-Pont, 15 okt. 1964, ]. T., 1965, 285). · 
Deze verplichting omvat eveneens de accesoria van het verhuurde goed 
of de onroerende voordelen eraan verbonden (Cass., 27 febr. 1968, Arr. 
Cass., 1968, 865). De eigenaar die een achtergebouw in huur geeft, is ertoe 
gehouden een recht van doorgang te voorzien zodat de huurder het ver
huurde goed kan bereiken en dit zonder dat de huurovereenkomst zulks 
uitdrukkelijk hoeft voor te schrijven (Cass., ro sept. 1965, Pas., 1966, I, 
52;]. T., 1966, 6r). 
De verhuurder is niet vrijgesteld van zijn verplichting het genot van de 
zaak te geven, zo hij de zaak reeds aan een ander in huur heeft gegeven, 
terwijl de pacht, gesloten met de vroegere huurder, nog altijd voortloopt 
(Cass., 22 okt. 1964, R. W., 1964-1965, 1759; Pas., 1965, I, 191). Hij is 
enkel vrijgesteld zo hij overmacht of toeval kan bewijzen (Cass., ro sept. 
1965, ]. T., 1966, 61; Pass., 1966, I, 52). 

78, VERPLICHTING TOT ONDERHOUD 

De verhuurder is verplicht aan het goed alle nodige herstellingen uit te 
voeren die geen huurherstellingen zijn. Deze verplichting houdt vooral 
verband met de huurovereenkomsten betreffende onroerende goederen 
(zie verder Hoofdstuk II, § r, 2). 
Wanneer de huurovereenkomst wordt afgesloten door een vruchtgebruiker, 
dan is deze gehouden ten opzichte van de huurder, die hem kan verplichten 
tot alle herstellingen, andere dan de huurherstellingen. De verhoudingen 
die bestaan tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar zijn vreemd aan 
de verplichtingen spruitende uit de huurovereenkomst en kunnen de 
huurder niet tot nadeel strekken. 
De verhuurder is gehouden tot alle nodige herstellingen ten einde de 
huurder het volledig en normaal genot te verschaffen van het verhuurde 
goed, welke ook de oorzaak van de gebreken moge zijn. Wanneer de huur
der in de huurovereenkomst heeft erkend dat de plaatsen in goede huur
bare staat verkeerden, kan hij slechts de verhuurder verplichten tot de 
grove herstellingen die genoodzaakt zijn door gebreken welke na het 
afsluiten van de overeenkomst zijn ontstaan (Vred. Ath, 2 dec. 1968, ]. T., 
1969, ro7; R. P. Not., 1969, 149). 
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79• VERPLICHTING TOT WAARBORG 

De verhuurder heeft de verplichting de huurder te vrijwaren tegen alle 
gebreken van het verhuurde goed, welke ook hun oorsprong zijn (Vred. 
Marchienne-au-Pont, r8 april 1963, T. Vred., 1964, 154). Hij moet evenwel 
niet instaan voor de zichtbare gebreken die de huurder kende of moest 
kennen op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst (Cass., 4 febr. 
1960, R. P. Not., 1961, 357). De huurder mag deze niet herstellen zonder 
toestemming van de eigenaar (Vred. Andenne, 16 okt. 1964, ]. Liege, 
1964-65, 295). 
De verhuurder moet instaan voor de gebreken van de zaak, ook wanneer 
hij ze niet kende (art. 1721 B.W.). De omstandigheid dat het gebrek niet 
door hem werd veroorzaakt is zonder belang en zonder invloed op zijn 
verplichtingen ten opzichte van de huurder (Luik, 21 okt. 1966, Pas., 1967, 
II, 151; zie Dekkers, Handboek, II, blz. 574, nr. 1012). 
Het feit dat de waterleiding van een gebouw, dat aan verschillende huurders 
in huur wordt gegeven, zodanig is aangebracht dat de enige watermeter 
zich bevindt in de eigen kelder van een der huurders, en geen enkel apparte
ment voorzien is van een sluit- of doorblaaskraan, maakt een gebrek van het 
verhuurde goed uit (Vred. Marchienne-au-Pont, r8 april 1963, T. Vred., 
1964, 154; ]. T., 1963, 473). 
De buitengewone sonoriteit van een appartement kan aanleiding geven tot 
nietigheid van de overeenkomst op grond van dwaling betreffende het 
vooi"werp. Het kari ook een gebrek zijn dat aarileiding kari geven tot ver
breking van de overeenkomst. De eigenaar, die deze toestand kent, kan zich 
niet ontlasten van zijn verplichting tot waarborg in verband met dit gebrek 
zo de huurder het ~iet kent op het ogenblik van het afsluiten der overeen
komst (Rb. Brussel, r8 maart 1960, ]. T., 1961, 136, met noot R. Ferrier). 
De clausulen die de aansprakelijkheid beperken dienen restrictief geinter
preteerd te worden (zie Dekkers, II, biz. 575, nr. 1015). 
Het opduiken van myxomatose (konijnenziekte) kan beschouwd worden 
als een gebrek aan het verhuurde goed en aanleiding geven tot verminde
ring van de huurprijs, die zelfs 1,3 kan bedragen. (Rb. Hoei, 28 okt. 1964, 
]. Liege, 1964-196s, 213). 

So. De verhuurder heeft ook de verplichting de huurder het rustig genot 
te verzekeren van het verhuurde goed. Het is hem wel mogelijk deze ver
plichting te verminderen in de overeenkomst doch de rechter beschikt 
over de mogelijkheid de uitgebreidheid van die vermindering te bepalen 
(Vred. Andenne, 19 nov. 1965, ]. Liege, 1965-1966, 136). 

r) Totaal of gedeeltelijk verlies van genot door toeval. Dit geval client ge
lijkgesteld te worden met het volledig verlies van het goed in de zin van 
artikel 1722 B.W. Dit artikel vereist niet de onmogelijkheid te genieten 
in hoofde van de huurder, maar wel de onmogelijkheid het genot te ver
schaffen in hoofde van diegene die tot deze verplichting gehouden is, 
namelijk de verhuurder (Rb. Bergen, 4 mei 1962, ]. T., 1962, 406). 
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De eigenaar die een achtergebouw verhuurt moet een toegang naar dit 
gebouw voorzien teneinde de huurder steeds vrije toegang tot het 
gehuurde goed te geven. Hij is van de verplichting, het rustig genot te 
verzekeren, slechts ontslagen zo toeval, overmacht of een vreemde 
oorzaak hem in de onmogelijkheid stellen zijn verplichting uit te 
voeren (Cass., ro sept. 1965, Pas., 1966, I, 52; R. W., 1965-1966, 986). 

2) Wanneer de verhuurder het rustig genot moet verschaffen aan de 
huurder, dan is het ook evident dat hij dit genot niet mag storen. 
Hij zal de huurder moeten waarborgen uit hoofde van zijn eigen hande
lingen. 

3) De verhuurder die geen enkele fout begaat is ontslagen van aile ver
antwoordelijkheid wanneer een derde door feitelijkheden het genot 
van de huurder stoort of wanneer werken, terecht uitgevoerd door een 
derde op het zijne, of nog wanneer wettige daden van de administratie 
de genotsderving van het verhuurde goed tot gevolg hebben (Vred. 
Brussel, IS juli 1963. T. Vred., 1964. rss). 

Het niet nakomen der verplichting het rustig genot van het goed te waar
borgen kan slechts gesanctioneerd worden, zo de verhuurder een fout 
begaat. Dit is niet het geval wanneer de stoornis het gevolg is van de 
feitelijkheid van een derde. De medehuurder die het genot stoort van een 
andere huurder zonder hiertoe gerechtigd te zijn door de verhuurder, 
is een derde. De verhuurder is slechts tot waarborg gehouden, wanneer de 
stoornis het gevolg is van een daad van de medehuurder die haar grond 
vindt in een recht aan deze laatste toegekend door het huurcontract 
(Rb. Brussel, 25 mei 1962, ]. T., 1962, 405). 

B. Verplichtingen van de huurder 

81, GEBRUIK ALS GOED HU1SVADER, OVEREENKOMSTIG DE BESTEMM1NG 

Behoudens andere overeenkomst tussen de partijen moet de huurder in 
de eerste plaats het goed gebruiken als een goed huisvader en de bestem
ming van het goed eerbiedigen. 
De huurovereenkomst verplicht evenwel de huurder niet het huis te 
bewonen. Hij moet het wei verwarmen en verluchten om het in goede staat 
te behouden (Rb. Nijvel, 21 maart 1961, Rec. fur. Trib. Niv., I961-1962, 
20). Het binnenbrengen in de verhuurde lokalen van de bijzit en dezer 
kinderen, is geen voldoende reden om de huurovereenkomst te verbreken 
ten laste van de huurder en zijn uitdrijving te bevelen (Vred. Gembloux, 
28 jan. 1966, ]. Liege, 1965-1966, 239). 
De huurovereenkomst kan de huurder verplichten tot het uitvoeren van 
huurherstellingen tijdens de overeenkomst en dus afwijken van zijn 
verplichting om het gehuurde enkel bij het beeindigen van de overeenkomst 
in goede staat te brengen. Een veroordeling om het gehuurde in een vol
maakte huurstaat te brengen verplicht de huurder niet tot het uitvoeren 
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van werken die noch volgens de wet noch volgens de overeenkomst te 
zijnen laste vallen; zij legt hem het uitvoeren op van : 

r) de herstellingen van de beschadigingen en verliezen veroorzaakt tijdens 
het genot, tenzij hij bewijst dat hij daaraan geen schuld heeft. 

2) de herstellingen die voortvloeien uit het feit van zijn huisgenoten of 
onderhuurders. 

3) de herstellingen van klein onderhoud die veroorzaakt worden door 
het gebruik zelfs van een goede huisvader en waarvan de huurder niet 
bewijst dat zij veroorzaakt werden door ouderdom of overmacht 
(Vred. Brussel, I febr. 1963, T. Vred., 1963, 192). 

De clausule van het huurcontract, die de aard der uitbating bepaalt of de 
bestemming die mag gegeven worden aan een verhuurd goed, moet strikt 
opgevat worden. Wie een villa huurt om er een hotel-spijs-en drankhuis 
te vestigen mag hierin geen bar-danslokaal inrichten, de gehele nacht open, 
waar twistwedstrijden georganiseerd worden op sommige weekdagen, zelfs 
indien de inrichting niet als slecht gehouden kan beschouwd worden 
(Vred. Namen, 4 sept. 1962, T. Vred., 1962-1963, no). 
Wanneer de eigenaar een huis als cafe heeft verhuurd aan een brouwerij, 
dan wijzigt deze laatste de bestemming van het goed door het als jeugdhuis 
te verhuren aan een vereniging zonder winstoogmerk (Rb. Tongeren, 
21 dec. 1967, R. W., 1967-1968, 1963). 
Het ,persoonlijk en werkelijk in gebruik nemen" in de zin van artikel 16, 
I, r 0 , brengt de verplichting mee het verhuurde goed in zijn geheel te 
betrekken. Het is evenwel niet vereist het goed voortdurend en zonder 
tussenpozen te betrekken, enkel mag het niet tot andere doeleinden worden 
gebruikt dan die welke werden overeengekomen (Cass., 19 dec. r969, 
R. w., 1969-1970, 1287). 

82. BETALING VAN DE PRIJS 

De huurder is eveneens verplicht de overeengekomen huurprijs te bepalen. 
Deze verplichting ontstaat bij het sluiten der overeenkomst en niet bij 
elke vervaldag (art. 1728 B.W. Cass., 19 maart 1936, Pas., 1936, I, 197). 
De man is niet hoofdzakelijk gehouden tot betaling van de huurschulden 
aangegaan door de vrouw handelend als uitbaatster van een herberg, 
wanneer hij de huurovereenkomst niet heeft getekend. De gehuwde vrouw 
kan een dergelijke verbintenis, door haar aangegaan, op grond van onbe
kwaamheid en benadeling niet bestrijden (Vred. Beringen, 6 dec. 1963, 
R. W., 1964-1965, 1276). De vijfjarige verjaring betreffende huur- en 
pachtgeld en is niet van toepassing in verhoudingen tussen echtgenoten. 
(Luik, 25 mei 1960, Pas., 1961, II, 28). 
De opzegging heeft alleen uitwerking voor de toekomst; hij belet niet dat 
de vervallen contractuele verplichtingen blijven bestaan, zodat de huur
prijs, die vervallen is op de opzeggingsdatum, verschuldigd blijft. (Vred. 
Brussel, 28 mei 1965, T. Vred., 1965, 375). Tot betaling van de huur werd 
in de hypotheekwet een voorrecht toegekend aan de verhuurder. In arti-
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kel 20 van de wet van 16 december 1851 worden de termen ,huis" en 
,hoeve" slechts enonciatief gebruikt. Daar de tekst algemeen is, is hij toe
passelijk op de schuldvorderingen, ook al worden ze ,vergoedingen" 
genoemd, bij verhuring van een steengroeve (Cass., 2 okt. 1968, Pas., 1969, 
I, 132). 
Naast de eigenlijke prijs kan de huurovereenkomst nag andere lasten 
opsommen die de huurder moet dragen. Bij gebrek aan tegenstrijdig beding, 
verbindt diegene die verhuurt tegen een overeengekomen prijs, zich niet 
tot het kosteloos verschaffen van voordelen, onmisbaar voor een normaal 
gebruik van het verhuurde goed; de verhuurder die deze bijkomende kos
ten voorschiet kan de huurder verplichten deze te dragen; zo er geen indi
viduele tellers voorhanden zijn in het huis dat aan verschillende huurders 
is verhuurd, geschiedt de verdeling der kosten gewoonlijk naargelang de 
belangrijkheid der lokalen en geschiedt de betaling per maand of per 
trimester als vast bedrag of provisie (Vred. Brussel, I febr. 1963, T. Vred., 
1963, 272). 
Meer en meer wordt in de huurovereenkomst bedongen dat ook taksen en 
belastingen in verband met het verhuurde goed door de huurder gedragen 
moeten worden. Behoudens het geval waarin een wettelijke bepaling, 
waarbij een belasting geheven wordt, uitdrukkelijk vermeldt dat zij niet 
ten laste van de huurder mag worden gelegd, is elk beding waarbij de 
huurder alle belastingen client te dragen volledig rechtsgeldig en bindend. 
Daar de tekst van een gemeentebelasting ~p het aanleggen van voetpaden 
geen verbodsbepalingen desaangaande inhoudt, valt deze bdasting ten 
laste van de huurder (Vred. Lokeren, 3 febr. 1967, T. Vred., 1968, 328). 
Aanvullende onroerende voorheffing gevestigd ten voordele van de staat 
op alle onroerende goederen gelegen in Belgie ten laste van de niet-in
Belgie-wonende belastingplichtige mag niet ten laste van de huurder 
worden gelegd, oak al bepaalt de overeenkomst dat alle lasten ten taksen 
gelegd of te leggen op het goed ten laste van de huurder zijn, daar de 
aanvullende onroerende voorheffing niet het goed of diegenen die het 
betrekken belast (Vred. Brussel, 36 kanton, 29 nov. 1968, ]. T., 1969, 
302; Pas., 1969, III, 66). 
De beschikking in de huurovereenkomst volgens welke door de huurder 
een intrest verschuldigd is, wanneer hij de huur niet betaalt binnen een 
bepaalde termijn na de vervaldag, maakt geen beding uit waardoor de 
huurprijs wordt verhoogd (Cass., 30 april 1965, Pas., 1965, I, 918). 
De verplichting voor de huurder van een jachtrecht tot herstel van de 
schade door groat wild aangebracht is een bijkomende last ten laste van 
de huurder. Het is geen reden tot opzegging van de huur (Luik, 5 juni 
1964, ]. Liege, 1964-1965, 25). 

83, TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE GOED 

Bij het einde van het contract moet de huurder het goed ter beschikking 
stellen van de verhuurder. Hij kan aan deze verplichting slechts ontsnappen 
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door te bewijzen dat het verlies van de zaak niet aan zijn fout te wijten is 
(Rb. Hoei, 19 juni 1961, ]. Liege, 1962-1963, 94). Het goed moet worden 
teruggegeven in dezelfde staat als waarin de huurder het ontving, zodat hij 
ook instaat voor de beschadigingen, tenzij hij bewijst dat ze buiten zijn 
schuld zijn ontstaan (Cass., II juni 1964, R. W., 1964-1965, 1207; Vred. 
Brussel, 1 febr. 1963, ]. T., 1963, 156). De vreemde oorzaak of de overmacht 
mogen bewezen worden door alle middelen van recht; dit bewijs kan vol
doende gebracht worden door een geheel van omstandigheden die de 
mogelijkheid van elke fout in hoofde van de huurder uitsluiten (Brussel, 
17 mei 1963, Pas., 1964, II, 104; Hrb. Luik, 19 dec. 1967, ]. T., 1968, 440); 
Is de verhuurder gerechtigd te doen vaststellen in welke staat het verhuurde 
goed zich bevindt, dan client dit ofwel tegensprekelijk in der minne zoniet 
langs gerechtelijki;:.: weg te geschieden. De rechter kan rekening houden 
met de toestand opgenomen door de deurwaarder doch dan enkel en alleen 
voor wat de lout~r. materiele vaststellingen betreft. Het behoort immers 
niet tot de bevoegdheid van een deurwaarder de oorzaken van de schade, 
de verantwoordelijkheden en de kostprijs van de herstellingen te be
palen (Vred. Mol, 13 dec. 1966, R. W., 1967-1968, 987). 
Door het aanvaarden van de sleutels van het verhuurde goed en door de 
bezetting ervan, verzaakt de verhuurder elke eis in betaling van vergoeding 
wegens niet tegensprekelijk vastgestelde schade (Vred. Namen, 16 nov. 
1966, ]. Liege, 1966-1967, 175). Dit zal zeker het geval zijn wanneer de 
vetntiurder het- aa:tn:!eh- derde verhuurt en--nalaat, gedurende -meer -dan 
twee jaar, enige eis tegen de eerste huurder in te leiden (Kh. Sint-Niklaas, 
18 mei 1965, R. W., 1966-1967, 363). 
De teruggave van de sleutels is een rechtsfeit, waarvan de rechtbank soeve
rein de draagwijdte apprecieert (Rb. Brussel, 30 sept. 1966, onuitgeg., 
vermeld in]. T., 1972, 318). 
De rechtspraak is het er thans over eens dat de schade toegebracht aan 
parket door indrukken van damespunthakken een abnormale schade is, 
die door de huurder client vergoed te worden; hieronder dienen te worden 
begrepen de kosten van'het afschuren en boenen evenals de minderwaarde 
die het parket ingevolge deze bewerking ondergaat. Zelfs indien de schade 
plaatselijk is, client de minderwaarde over de hele oppervlakte te worden 
gerekend (Rb. Antwerpen, 9 dec. 1962, T. Vred., 1964, 8o en 156; R. W., 
1962-1963, 1488). 
Volgens de gebruiken van de streek moet, behoudens andersluidend beding, 
de vernieuwing van behangselpapier en schilderwerk van deuren, venster
ramen, muren en ·zolderingen als een herstelling worden beschouwd, die 
normaal ten laste is van de eigenaar of de verhuurder. De huurders kunnen 
niet tot terugbetaling van de hierdoor veroorzaakte kosten worden veroor
deeld, indien zij ingevolge de overeenkomst alleen ertoe gehouden zijn 
,aile herstellingen van lokatieve aard" te doen uitvoeren, hetgeen betekent, 
de geringe herstellingen tot onderhoud, in zover zij niet het gevolg zijn van 
ouderdom of overmacht. Zelfs indien de huurders erkennen het huis in 
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goede staat te hebben ontvangen zou de verhuurster zich op onrechtmatige 
wijze verrijken door al die gedeelten van het huurgoed die niet door de 
huurders of hun huisgenoten beschadigd zijn, op hun kosten in nieuwe 
staat te brengen (Vred. Beringen, 6 dec. 1963, T. Vred., 1965, 376). De 
vordering strekkende tot betaling van de huurder, is niet voorbarig (Rb. 
Brussel, 25 mei 1962, ]. T., 1962, 405). 
De rechter apprecieert in elk geval of er effectieve terugname is van het 
goed door de verhuurder, sedert het vertrek van de huurder en of er dien
volgens verzaking is vergoeding voor huurschade te vorderen. Niet laat
tijdig is een dagvaarding twee maand na het vertrek van de huurder 
(Vred. Veurne, II febr. 1965, R.].I., 1965, 32). In tegengestelde zin, maar 
bij andere feitelijke gegevens werd een dagvaarding anderhalve maand 
na het vertrek van de huurder als laattijdig beschouwd (Vred. Chatelet, 
13 juni 1964, R.].I., 1965, 34). 
De eigenaar heeft het recht op algehele schadevergoeding vanaf de dag 
waarop de huurder het goed heeft verlaten. Hieruit spruit voort dat de 
eigenaar recht heeft op de gerechtelijke intresten vanaf de dag van de dag
vaarding of der aanmaning en dit op het geheel van de schadevergoeding, 
ook al was de juiste som niet gekend op het ogenblik van de dagvaarding 
(Rb. Brussel, 7 juni IC}66, ]. T., 1966, 743). 
Bij verkoop van het verhuurde goed heeft de verkrijger recht om van de 
huurder zonder enige bijkomende formaliteit de vergoedingen wegens huur
schade te vorderen (Vred. Namen, 4 nov. 1966,]. Liege, 1966-1967, 224). 
De huurder is aansprakelijk voor brand van het gehuurde goed, tenzij hij 
bewijst dat de brand niet door zijn schuld is ontstaan. (Cass., I I juli 1964, 
Pas~, 1964, I, 1089). Deze aansprakelijkheid blijft bestaan in geval van 
stilzwijgende wederverhuring. Daar zij haar grondslag vindt in de ver
plichting van de huurder om, bij afloop van de huur, de gehuurde zaak 
terug te geven, zal de huurder ervan ontlast zijn indien hij het bewijs 
Ievert dat in de periode van de verhuring en wederverhuring, de ver
huurder samen met hem over het voortdurend genot van de gehuurde zaak 
heeft beschikt (Vred. Sint-Truiden, 23 maart 1965, T. Not., 1963, 2oo). 
De huurders zijn niet aileen aansprakelijk voor de brand die is ontstaan 
in de door hen betrokken lokalen, doch ook voor de brand ontstaan in de 
gemene lokalen, zoals de trapzaal, de lift, enz ... De gemene delen onttrekken 
aan de verantwoordelijkheid van de huurders zou elk verhaal op grond 
van artikel 1734 B.W. uitsluiten (Rb. Luik, 5 dec. 1967, ]. Liege, 1967-
1968, 267). 
Over de onderverzekering, de verplichtingen van de onderscheiden ver
zekeringsmaatschappijen (zie Rb. Brussel, 18 jan. 1965. R. W., 1965-1966, 
920). 
Er mag nog worden op gewezen dat contractueel mag afgeweken worden 
van deze regel : zo kan een beding worden ingelast waarbij de huurder, 
die het goed in nieuwe staat betrekt, er zich toe verbindt het goed in 
dezelfde staat aan de eigenaar terug te geven, zonder aldus rekening te 
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houden met het gewone gebruik en de ouderdom (Vred. Namen, 16 nov. 
1966, ]. Liege, 1966-1967, 175). Ook kan bijvoorbeeld worden bedongen 
dat bepaalde delen uitgesloten zullen worden van de risico's van brand 
ten laste van de huurder, zoals bvb. het dak, de trapzaal, enz ... (Rb. Luik, 
5 dec. 1967, ]. Liege, 1967-1968, 267). 

84. 0NDERVERHURING EN AFSTAND VAN HUUR 

De eenvoudige omstandigheid dat een derde soms de huur betaalde bewijst 
niet dat de huur overgedragen werd, een derde kan betalen voor de huurder 
(Vred. Borgerhout, 24 jan. 1964, R. W., 1964-1965, 887). . 
Bij de onderverhuringen wordt een nieuw contract gevormd waaraan 
de eigenaar of hoofdverhuurder vreemd blijft, evenals de onderhuurder 
vreemd blijft aan de hoofdovereenkomst (De Page, IV, nr. 731 e. v. en 
Dekkers, II, nr. 1048). De afstand van huur daarentegen is een verkoop, 
waarop de principes van de overdracht van schuldvorderingen dienen toe
gepast te worden (De Page, IV, nr. 551). 
De overeenkomst die tot voorwerp heeft de verkoop van het materiaal en de 
afstand van huur kan aanleiding geven tot de nietigverklaring van de 
huurafstand zonder de nietigverklaring van de verkoop van het materiaal 
met zich mee te brengen (Cass., 13 okt. 1960, Arr. Cass., 1961, 144; Pas., 
1961, I, r6o). · 
De huurovereenkomst, gesloten door de eigenaar van een onroerend goed 
en de onderverhuring van dezelfde datum tussen de huurder en de eige
naar, vernietigen elkaar niet van rechtswege (Cass., 1 april 1965, Pas., 
1965, I, 824). 
Wanneer de overeenkomst geen beding bevat dat de onderverhuring 
verbiedt, heeft de rechter de bevoegdheid om het motief van het verzet 
tegen onderverhuring te apprecieren. 
Een algemene weigering, een onderverhuring aan een vreemdeling te 
aanvaarden, is strijdig met de openbare orde. 
De eigenaar moet oog hebben voor het belang ·van de huurder en hij kan 
niet zonder reden blijvend bezwaren maken tegen elke onderverhuring 
(Vred. Luik, 7 febr. 1968, ]. Liege, 1968-1969, 135). 
Is in de overeenkomst afstand van huur verboden, maar de onderverhuring 
toegelaten, dan kan de eigenaar zich niet verzetten tegen de afstand van de 
overeenkomst van onderverhuring (Vred. Luik, 9 febr.· 1967, ]. Liege, 
1967-1968, 71). . 

AFDELING 3 

TELOORGANG VAN HET HUURCONTRACT 

De exceptio non adimpleti contractus impliceert een fout bij het niet uitvoeren 
van een verplichting. Motiveert aldus wettelijk de verwerping van deze 
exceptie, opgeworpen door de huurder tegen de vordering tot ontbinding 



van de huurovereenkomst, het vonnis dat · vaststelt dat de niet uitvoering 
van de verbintenissen van de verhuurder niet foutief is (Cass., 30 sept. 
1965, Pas., 1966, I, 147). 
De · huurovereenkomst wordt ontbonden door het totaal verlies van het 
verhuurde goed. Zo is de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden 
als de ouderdom van het onroerend goed gevaar voor bewoning mee
brengt; deze toestand stemt overeen met een totaal verlies, vermits het 
gebruik van het onroerend goed onmogelijk wordt (Vred. Brussel, 15 juli 
1963, T. Vred., 1964, 155). 
De daad van de bestuurlijke overheid, · waardoor verbod wordt opgelegd 
aan de huurder van een terril, in huur gegeven om er · materiaal en afval 
te storten, maakt de overheidsdaad uit waardoor aan de huurder het vol
ledig genot wordt ontnomen van het goed. Indien het buitenmatig voort
duren van de overheidsdaad aan het contract alle nuttige juridische draag
kracht ontneemt, client de ontbinding van het contract te worden toege
staan (Rb. Luik, 22 jan; 1965, T. Vred., 1965, 313; ]. Liege, 1964-1965, 
197). 
De niet-uitvoering v<m haar verbintenissen door een der partijen geeft 
aanleiding tot verbreking der overeenkomst lastens de in gebreke blijvende 
partij. De huurder die zijn verhuurder verplicht hem te dagvaarden bi 
elke vervaldag om betaling van de huur te bekomen, is niet verschoonbaar. 
Dergelijke houding maakt een voldoende reden uit voor huurverbreking 
met vergoeding voor wederverhuring (Vred. Andenne, 18 febr. 1966, 
]. Liege, 1965-i966, 247). 
De overdreven sonoriteit van een appartement kan oak een reden zijn tot 
ontbinding van de overeenkomst (Rb. Brussel, 18 maart 1960, T. Vred., 
1961, 351). 
Het gebrek aan onderhoud door de huurder kan beschouwd worden als een 
misbruik van genot dat huurverbreking rechtvaardigt. De door dat mis
bruik aangebrachte schade moet evenwel van dien aard zijn dat zij niet 
meer zou kunnen hersteld worden na de normale beeindiging van de huur 
(Vred. Sint-Truiden, 23 maart 1965, T. Not., 1965, 203). In geval van 
verbreking der huurovereenkomst ingevolge de fout van de huurder, is deze 
gehouden tot betaling van een vergoeding voor wederverhuring. De weder
verhuringstermijn client vastgesteld te worden overeenkomstig '.de om
standigheden. . 
,Gewoonlijk is het dezelfde · als voor de opzegging vermits de opzeggings
termijn tach oak tot doel heeft de eigenaai:' de mogelijkheid te geven een 
andere huurder te vinden. De termijn vangt aan vimaf het ogenblik dat het 
goed ter beschikking van de verhuurder is gesteld (Vred. Brussel, 3e kanton, 
8 jan. 1963, ]. T., 1963, 268). 
Artikel 1760 B.W. doet een vermoeden van schade ontstaan, waarvan 
evenwel het tegenbewijs mag worden geleverd. Het staat de partijen oak 
vrij bij het sluiten der overeenkomst tebepalen welk het bedrag der schade
vergoeding zal zijn bij eventuele verbreking der overeenkomst door de 
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wanuitvoering van een van hen (Vred. Brussei, 3e kanton, 22 febr. 1963, 
]. T., 1963, 242). 
Opdat de niet-uitvoering van de verbintenissen door een van hen (de 
partijen) aanieiding zou kunnen geven tot ontbinding van de overeenkomst, 
moet de niet-uitvoering der verbintenis foutief zijn (Cass., 30 sept. 1965, 
Pas., 1966, I, 147). 
Wanneer de eigenaar-verhuurder het verhuurde goed verkoopt aan de 
huurder, verenigt deze Iaatste in zijnen hoofde de hoedanigheden van 
eigenaar en van huurder. De vermenging opgenomen in artikel 1300 B.W., 
is siechts een wijze van teloorgaan van de verbintenissen wanneer, door 
haar uitwerking, de uitvoering van de vermengde verbintenissen definitief 
en onherroepeiijk onmogeiijk is geworden, zoniet zai de huurovereenkomst 
verdere uitwerking hebben. Dit is onder meer het gevai wanneer de ver
koopovereenkomst bevat dat de koper siechts het gebruik en genot zal 
bekomen vanaf het ogenbiik van het veriijden van de authentieke akte; 
zoiang deze niet verleden is zai het gebruik en het genot van de huurder
koper niet spruiten uit de verkoopovereenkomst, doch wei uit het hum
contract (Vred. Brussel, 28 mei 1963, J. T., 1964, 79). 
De huurovereenkomst, die voortdurende verbintenissen doet ontstaan, 
kan ook een einde nemen door de wil van een der partijen, die de moge
Iijkheid heeft een opzegging te betekenen. De koper van een onroerend 
goed, dat verhuurd wordt, kan een geidige opzegging doen zodra de 
notarieie akte getekend_ is,_ en_ vooraieer _deze __ overgeschr~yen ifLin _ het 
register der hypotheken (Vred. Namen, 5 febr. 1965, f. Liege, 1964-1965, 
192). 

HooFDSTUK II 

HET HUURCONTRACT VAN ONROERENDE GOEDEREN 

AFDELING I 

BIJZONDERE REGELS BETREFFENDE DE GEVOLGEN 
VAN HET HUURCONTRACT 

86. VERPLICHTING TE STOFFEREN 

De huurder is in de eerste piaats gehouden het gehuurde goed te bemeu
beien. Dit wii niet noodzakeiijk zeggen dat hij het goed moet bewonen, 
maar hij moet er wei meubeis in piaatsen ter waarde van twee maanden 
huur (Rb. Nijvei, Rec. fur. Tr. Niv., 1962, 20; art. 1752 B.W.). 

87. VERBETERINGEN, VERBOUWINGEN EN BEPLANTINGEN 

De artikeien 1750 B.W. hebben enkel betrekking op het voortbestaan van 
de huurovereenkomst in gevai van vervreemding van het goed; zij beschik
ken geenszins over de bepiantingen, gebouwen en werken door de huurder 
gepiaatst en uitgevoerd (Cass., 23 april 1965, Pas., 1965, I, 883). 



--------------------- --~-~~--------~· ~--~~-~-~-----~ --=~--==--"=------=--=-=-"---=--=--=---=--

In geval van verkoop van het verhuurde goed, is het de verkrijger, en niet 
de oorspronkelijke verhuurder, die gehouden is tot vergoeding van de 
beplantingen, gebouwen en werken, uitgevoerd v66r de verkoop van het 
verhuurde goed ; dit is zelfs het geval wanneer de verkoopakte geen melding 
hieromtrent inhoudt ten voordele van de huurder; de koper zal eventueel 
een verhaal kunnen uitoefenen tegen de verkoper (Cass., 23 april 1965, 
Pas., 1965, I, 883). 
Wat de verbeteringen betreft, door de huurder aangebracht zij verwezen 
naar De Page, IV, nr. 690; Planiol et Ripert, X, nr. 607; wat gebouwen en 
beplantingen betreft, naar De Page, IV, nr. 685 e. v.; Planiol et Ripert, X, 
nr. 6o7 en La Haye, ]. T.,1950, biz. II7 : L' accession et le bail d. layer; 
zie vooral de uitstekende noot van Kruithof onder Cass. 23 april 1965, 
Le regime juridique des travaux realises par le preneur sur les fonds laue, 
R.C.].B., 1966. 55· Voor wijzigingen aangebracht door de onder-huurder, 
zie Vred. Namen, 31 oct; 1970, R.].I., 1970, us. 
De wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten en de artikelen 
25 tot 28 van de wet van 4 november 1969 betreffende de landpacht, 
hebben speciale regelen hieromtrent ingevoerd (zie verder hoofdstuk III, 
§ 4 en Hoofdstuk IV, § 3, D). 

AFDELING 2 

BIJZONDERE REGELS BETREFFENDE DE BEEI NDIGING 
VAN HET HUURCONTRACT 

88. BET VERLOOP VAN DE CONTRACTUEEL BEPAALDE DUUR. BEGINSEL 

Als algemeen beginsel mag worden aanvaard dat de huur van een onroerend 
goed, die bij geschrift is aangegaan voor een bepaalde termijn, van rechts
wege eindigt bij het verstrijken van die termijn, zonder dat opzegging 
vereist is (Cass., 14 sept. 1962, Pas., 1963, I, 58; T. Vred., 1964, 157). 
Nochtans is een opzegging in dit geval niet nutteloos, daar hierdoor voor
komen wordt dat de huurder zich zou beroepen op de stilzwijgende her
nieuwing (Antwerpen, 30 nov. 1960, ]. T., 1961, 209). 
Wanneer in een schriftelijke huurovereenkomst de duur ervan niet uit
drukkelijk werd bepaald door de partijen, dan kunnen zij niettemin de 
huurovereenkomst hebben afgesloten voor een bepaalde tijd, die gezocht 
client te worden (Vred. Brussel, 4e kanton, 13 juni 1968, T. Vred., 1968, 
285). Dit lijkt een alleenstaande uitspraak te zijn (zie inderdaad Cass., 
27 sept. 1951, Pas., I, 31 met noot R.H.). 
Is de huurovereenkomst aileen mondeling afgesloten dan wordt de duur 
en de opzeggingstermijn bepaald door de wet met verwijzing naar de 
plaatselijke gewoonten (Vred. Kontich, I febr. 1961, R. W., 196I-1962, 
2562; Vred. Andenne, 3 juli 1964, ]. Liege, 1965-1966, 184). De in dat 
opzicht door de wet voorgeschreven bepalingen zijn van openbare orde 
(Vred. Grivegnee, I juni 1960, T. Vred., 1961, 228). Zo kan de feitenrechter 
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beslissen dat het een vast gebruik is aan de kust de handelshuizen te verhu:. 
ren voor een seizoen, zodanig dat hieruit terecht mag worden afgeleid dat de 
huur werd aangegaan voor een termijn van minder dan een jaar (Cass., 
27 sept. 1963, Pas., 1964, I, 96). Voor een opsomming van de plaatselijke 
gebruiken in een aantal kantons, zie Pauwels en Raes, Praktisch handboe~ 
voor privaathuur en handelshuur, 1971, 253-293; Ramaekers, S., Eigenaars 
en huurders, I4I-I8I. 
In de streek van Oudenaarde schrijft het gebruik voor dat de woonhuizen 
waarvoor de huurprijs per jaar, per semester of per trimester wordt betaald, 
verhuurd worden voor een periode van een jaar, v66r het verstrijken waar:. 
van de verhuurder en de huurder een opzegging kunnen doen met inacht
neming van een termijn van drie maanden (Vred. Oudenaarde, 18 .sept. 
1967, T Vred., 1968, 258). 
Werd de huur afgesloten voor een onbepaalde tijd, dan kan een einde 
worden gesteld aan de overeenkomst door opzegging van een der partijen. 
Voor het bepalen van de opzegtermijn zal rekening moeten worden gehou
den met de aard van de overeenkomst, de wijze van betaling van de huur~ 
prijs en de gebruiken en gewoonten. Zo kan de verhuring van kantoren nie.t 
worden gelijkgesteld met de verhuring van een appartement, een kamer 
of kamers (omvattende een woonkamer en een slaapkamer) bestemd om te 
worden bewoond. De opzegtermijn voor dergelijke appartementen is drie 
maanden (Vred. Brussel, 3e kanton, 1 sept. 1965, T. Vred., 1966, 11). 
Is de in de opzegging voorziene opzeggingstermijn te kort, dan is de op
zegging gel dig voor de daaropvolgende termi jn, zodat de uitwerking ervan 
wordt uitgesteld tot de datum waarvoor nuttige opzegging kon worden 
betekend (Vred. Andenne, 18 maart 1966, ]. Liege, 1966-1967, 711). 
Opzegging gegeven overeenkomstig artikel 1736 B.W. 
Wanneer overeenkomstig artikel 68 Rv. (lees nu : art. 37 Ger. W.), de 
kopij van het deurwaardersexploot overhandigd wordt aan een daartoe 
gedelegeerd gemeentebambte, begint de opzeggingstermijn te lopen 
ofschoon de opgezegde partij er slechts later kennis van kreeg (Vred. 
Sint-Joost-ten-Node, 24 april 1963, Pas., 1963, III, 99). 
Merken wij nog op dat het onderscheid dat in de artikelen 1745 tot 1747 
B.W. wordt gemaakt, betrekking heeft op de wijze waarop de vergoeding, 
waarop artikel 1744 B.W. recht geeft, zal berekend worden, en niet op de 
vraag of die aangehaalde soorten goederen al dan niet onder toepassing 
van artikel 1744 vallen (Rb. Antwerpen, II jan. 1965, R. W., 1964-1965, 
1267). 

89. STILZWIJGENDE VERNIEUWING 

De stilzwijgende vernieuwing veronderstelt als eerste voorwaarde een 
verlengde bezetting, na het beeindigen van de huurovereenkomst, in akkoord 
met de eigenaar. Zij client bewezen te worden door de huurder. Het verzet 
tegen de vernieuwing, betekend voor de aanvang ervan bewijst voldoende 
dat er geen sprake kan zijn van akkoord van de eigenaar (Rb. Antwerpen, 
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30 nov. I96o, ]. T., I96I, 209; Nijvel, 24 okt. 196I, Rec. fur. Trib. Niv., 
I962, 67; Vred. Nijvel, IO oct. I968, bevestigd door Bergen, 28 mei I969, 
T. Vred., I969, 290). 

90• TENIETGAAN VAN HET VERHUURDE GOED 

Wanneer het verhuurde goed teniet gaat door toeval, moet de ontbinding 
van de overeenkomst worden uitgesproken. Deze ontbinding grijpt plaats 
van rechtswege zodra het goed volledig is tenietgegaan (Vred. Borgerhout, 
rr oct. I968, ]. T., I969, 68). De overeenkomst gaat teniet zodra het 
tenietgaan zodanig is dat het goed niet meer kan worden gebruikt voor 
datgene waarvoor het was bestemd. Is het tenietgaan te wijten aan de fout 
van een der partijen dan kan de andere zich tegen de ontbinding verzetten 
(Cass., 5 mei I966, Pas., I966, I, I13o). In dit arrest wordt duidelijk het 
toepassingsgebied van artikel I722 B.W. t.o.v. artikel I74I B.W. om
schreven. 

91, GEBEURTENIS WAARDOOR GEEN EINDE KOMT AAN DE OVEREENKOMST 

Door de vervreemding van het verhuurde goed komt geen einde aan de 
overeenkomst van zodra de notariele akte, waarbij de verkoop vastgesteld 
wordt, ondertekend is, zelfs indien deze nog niet is overgeschreven op het 
kantoor van de hypotheekbewaarder (Vred. Namen, 5 febr. 1965, T. Vred., 
I965, 3 I3). 
De verhuurder bezit inderdaad geen zakelijk recht tegenover de huurder, 
doch enkel een persoonlijk recht. Deze persoonlijke rechten worden slechts 
aan de verkrijger overgedragen op voorwaarde van afstand van schuld
vordering of een subrogatie. Bij gebreke hiervan heeft de verkrijger slechts 
verhaal tegen de huurder voor tekortkomingen ontstaan na de verkoop. 
Artikel I743 B.W. heeft een algemene draagwijdte en is ook toepasselijk 
op de verhuizing van een dee! van het gebouw zoals een zijgevel (Leuven, 
3 jan. 1969, R. W., I969-I970, I32). 
De huurder van een onroerend goed is niet als dusdanig een derde in de 
zin van artikel I van de wet van I 6 december I 8 5 I op de herziening van het 
hypotheekstelsel. lngeval de koper van het onroerend goed hem kan uit
zetten, kan hij dit geldig doen v66r de overschrijving van de notariele 
eigendomsakte op het hypotheekkantoor (Cass., 30 oct. I958, Arr. Cass., 
I959, 18o). 

AFDELING 3 

UITZONDERINGSWETGEVING 

92. De handelshuisovereenkomsten en het pachtcontract worden hierna 
onder bijzondere rubrieken behandeld. Door de wet van 29 januari I964 
Staatsblad, 8 febr. I964) werd de huur van de bescheiden woongelegen
heden beschermd (zie hieromtrent de studie van LaHaye en Van Kerckhove 
in ]. T., I964, I61 en in R.P. Not., 1964, 58). Zo de wet van 29 januari 
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1964 van toepassing is mag de belastingsverhoging die het verhuurde goed 
betreft, niet verschuiven op de huurder onder de dekmantel van een ver
hoging van huur. Het is oak niet bewezen dat de kadastrale herziening 
automatisch een verhoging van de belasting meebrent (Vred. Andenne, 
17 april 1967, T. Vred., 1964, 275). 
Het onroerend goed dat verhuurd is als handelshuis en dat, wegens het 
bescheiden kadastraal inkomen, niet valt onder toepassing van de wet op de 
handelshuurovereenkomsten, valt oak niet onder toepassing van de wet 
van 29 januari 1964. Dergelijke huurovereenkomst valt onder toepassing 
van de regelen van gemeen recht betreffende de huurovereenkomsten 
(Vred. Leuze, 29 jan. 1968, T. Vred., 1968, 331). 

HooFDSTUK III 

DE HANDELSHUUR 

AFDELING I 

INLEIDING- TOEPASSINGSGEBIED 

93· De handelshuurovereenkomsten worden beheerst door de wet van 
30 april 1951, gewijzigd door de wetten van 22 december 1951, 29 juni 
19.55 en 27 maart 1970. -Daar-aeie wetgeving-een uitzonaeringswetgeving 
is, zijn aile gevailen die niet uitdrukkelijk door de wet worden geregeld, 
aan het gemeen recht onderworpen. 
De beschikkingen van de wet van 30 april 1951 zijn in principe gebiedend, 
zodat partijen er slechts kunnen van afwijken indien de wet het toelaat. 
De wet is evenwel slechts gebiedend in die mate waarin zij tot doel heeft 
een der partijen tegen de andere te beschermen (Van Rijn, Principes de 
Droit Commercial, I, nr. 272). Vermits zij aileen private belangen beschermt, 
is de wet niet van openbare orde. De met de wetsbepalingen strijdige be
schikkingen zijn dus enkel getroffen door een relatieve nietigheid (zie hier
omtrent : Baeteman G., noot onder Cass., 6 dec. 1956, R.Crit.j.B., 1960, 
156 e.v.). 
De beschikkingen van de wet op de handelshuurovereenkomst houden een 
minimumbescherming in voor elk van de contracterende partijen. Wanneer 
deze bescherming door een clausule van de overeenkomst wordt ver
minderd of teniet gedaan, dan client de clausule nietig verklaard te worden 
telkens de belanghebbende partij zulks vraagt (Vred. Namen, 16 nov. 
1965, ]. Liege, 1966-x967, 207). 

94• HuURCONTRACTEN AAN DE WET ONDERWORPEN 

Volgens artikel 1 van de wet van 30 april 1951 vailen onder toepassing van 
deze wet de huurovereenkomsten betreffende onroerende goederen of ge
deelten van onroerende goederen, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend bij 

442 



de ingenottreding, hetzij door uitdrukkelijke overeenkomst van partijen 
in de loop van de huurovereenkomst, die in hoofdzaak bestemd zijn tot het 
drijven van kleinhandel of tot de bedrijvigheid van een ambachtsman 
die rechtstr:eeks met het publiek handelt. 
De wet van 1951 betreffende de handelshuurovereenkomsten heeft enkel 
beschikt voor de toekomst. Uit artikel 33 client te worden afgeleid dat de 
handelshuurovereenkomsten die bestaan op het ogenblik van het inwerking
treden van de wet, beschermd zijn, ook al werd een hernieuwing bekomen 
v66r 1951 (Vred. Luik, 1e kanton, 25 maart 1966, T. Vred., 1967, 121). 

95. KLEINHANDEL 

Het begrip kleinhandel in de zin van de wet van 30 april 1951, omvat niet 
aileen de eigenlijke handelsdaden, doch ook de prestaties met een handels
karakter (Rb. Luik, 9 okt. 1962, T. Vred., 1963, 274; ]. T., 1962, 638; 
]. Liege, 1962-1963, 148). Zo is de wet van 30 april 1951 van toepassing op 
de huurovereenkomst afgesloten door een fotograaf die een winkel uitbaat, 
toegankelijk voor het publiek dat aldus met hem rechtstreeks contact heeft ; 
maar niet op de kunstschilder die zijn doeken verkoopt (Vred. Moeskroen, 
19 febr. 1964,]. T., 1964, 638; Rb. Brussel, 30 mei 1968, ]. T., 1968, 477). 
Diegene wiens beroep erin bestaat onroerende goederen te kopen en te 
verkopen of in onroerende handelingen tussen te komen · als makelaar, 
baat een handel uit zodanig dat op de door hem voor deze handel gesloten 
huurovereenkomst de wet van 30 april 1951 toepasselijk is (Rb. Luik, 
ro sept. 1965, ]. Liege, 1965-1966, 188; Vred. Namen, 3 november 1967, 
]. Liege, 1968-1969, 136). 
De wisselagent ~eniet niet noodzakelijk van het statuut van de handels
huurovereenkomsten. In elk geval afzonderlijk moet worden nagegaan 
of hij werkelijk zijn klienteel ontvangt in het gehuurde goed (Vred. Luik, 
21 april 1966, ]. Liege, 1967-1968, 199). Hetzelfde geldt voor een zaken
kantoor, of een verzekeringskantoor (Vred. Namen, 25 febr. 1966, ]. Liege 
1966-1967, 22). 
Er zij aan herinnerd dat de wet op de handelshuurovereenkomsten een 
uitzonderingswetgeving is, welke vooral tot doel heeft het handelsfonds te 
beschermen. Haar toepasselijkheid vereist het akkoord van de partijen 
omtrent de voornaamste aanwending van het verhuurde pand die client te 
bestaan in het uitbaten hetzij van een kleinhandel, hetzij van een ambachte
lijke bedrijvigheid rechtstreeks in contact met het publiek (Brussel, 
21 febr. 1964, Pas., 1965, II, 9). 
Het criterium is dus wel de hoofdbestemming van het in huur gegeven 
onroerend goed, zodat als handelshuur client beschouwd te worden de 
verhuring van een onroerend goed, in hoofdorde bestemd om er een klein
handel in uit te baten, zelfs indien de huurder daarenboven in dit gebouw 
beroepsactiviteiten uitoefent, andere dan die beschermd door gezegde 
wet (Rb. Luik, 9 okt. 1962, T. Vred., 1963, 274; ]. Liege, 1962-1963, 
148). 

443 



Het feit dat de huurder twee weefgetouwen bezit is geen voldoende teken 
van een ambachts- of handelsbedrijvigheid, wanneer het uitwendig uitzicht 
der plaatsen dit is van een appartement bestemd voor bewoning. Zelfs in
dien de huurder erkend is als ambachtsman, toch moet hij zijn activiteit 
uitoefenen rechtstreeks in contact met het publiek opdat hij door de wet 
van 195I zou beschermd worden. Dit is niet het geval voor hem die zijn 
beroep uitoefent voor rekening van een administratie (Vred. Brussel, 
30 okt. I964, ]. T., I965, 75). 
Over het algemeen moeten de kantoren, zelfs wanneer ze toegankelijk zijn 
voor het publiek, van de toepassing van de wet worden uitgesloten (Vred. 
Brussel, 2e kanton, 25 maart I966, ]. T., I966, 487). Een inschrijving 
in het handelsregister, de vrije toegang tot kantoren, of het bestaan van 
uitstalramen zijn geen bepalende elementen voor de toepassing van de wet 
op de handelshuurovereenkomsten (Vred. Brussel, 2e Kanton, 25 maart 
I966, ]. T., I966, 487). 
Een vereniging zonder winstoogmerk die een huis huurt om het als jeugd
tehuis te gebruiken, sluit geen handelshuur af daar dit jeugdtehuis geen 
openbare plaats is doch enkel toegankelijk voor de jeugd en dan nog enkel 
voor zover ze tot de vereniging behoort (Rb. Tongeren, 2I dec. I967, 
R. W., 1967-I968, I963; Pas., I968, III, 75). 
Wanneer de handelsactiviteit buiten het verhuurde goed plaats heeft, dan 
is de wet van 30 april 1951 niet van toepassing. Dit is onder andere het 
geval voor een transportbedrijf (Rb. Charleroi, 25 nov. I961, ]. T., 1963, 
29). 
De verhuring van een plaats bestemd om er door de huurder een schutting 
te plaatsen met het oog er publiciteit op aan te brengen, is een huishuurover
eenkomst. Bij gebrek aan geschrift is deze huur aangegaan voor onbepaalde 
tijd en kunnen partijen er op elk ogenblik een einde aan maken door een 
opzegging waarvan de termijn op 3 maanden kan worden bepaald (Vred. 
Namen, 7 dec. 1962, T. Vred., 1963, 374). 
Door toepassing van de algemene regels der verbintenissen, zal telkens de 
werkelijke bedoeling van partijen moeten worden nagegaan. Zo kan door 
een vruchtgebruik een handelshuurovereenkomst worden verdoken (Vred. 
Brussel, 15 juli I963, ]. T., 1963, 576). 
Een overeenkomst waarbij wordt overeengekomen dat de bezetting van 
een gebouw slechts tijdelijk wordt gedoogd door de eigenaar, is wet tussen 
de partijen. De rechter zal moeten nagaan of partijen niet het inzicht 
hadden de wet te ontduiken (Vred. Nijvel, II okt. 1967, T. Vred., 1968, 11). 
Wordt de overeenkomst afgesloten voor een korte termijn, enkel en alleen 
om te beletten dat het goed onbewoond zou zijn, dan kan hieruit worden 
afgeleid dat door het beperken van de huurtermijn tot minder dan een 
jaar, partijen niet hebben willen ontsnappen aan de wet op de handelshuur 
(Rb. Brussel, 30 mei I968, ]. T., 1968, 477). 
In geval van betwisting zal die gene die de toepassing van de wet van I 9 5 I 
inroept, moeten bewijzen dat het goed wel wordt aangewend voor de 
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kleinhandel. Een uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder komt 
praktisch op een schriftelijke neer. De stilzwijgende toestemming wordt 
niet bewezen wanneer het huis, dat uiteraard bestemd was voor een klein
handel, in de huurovereenkomst als burgerhuis wordt verhuurd en de 
huurder bij het ingaan van de huur geen kleinhandel van enig belang als 
hoofdactiviteit uitoefende (Vred. Hasselt, 26 nov. I968, R. W., I969-I970, 
I753). 

96. 0NROEREND GOED BESTEMD VOOR DE HANDEL 

Uit de bewoordingen van artikel I van de wet van 30 april I95I blijkt niet 
dat de wetgever slechts bebouwde terreinen beoogd heeft vermits krachtens 
artikel 5I8 B.W. de term ,onroerende goederen" alle gronden insluit, 
gebouwde evenals ongebouwde (Cass., I I dec. I964, T. Vred., I965; 
]. T., I965, I5I; R. W., I964-I965, I443; Pas., I965, I, 366). 
Zo is de voormelde wet ook van toepassing op gronden in huur genomefi 
om er in onderling akkoord der partijen een kleinhandel op te vestigen, 
zoals bij voorbeeld het oprichten van constructies voor gebruik van auto
bergplaatsen of voor aanlegging van bergplaatsen (Vred. Luik, I9 dec. 
I959, T. Vred., I96I, I93). 
Een gebouw, toebehorende aan de staat, maar deeluitmakend van het 
privaat domein, kan wel het voorwerp zijn van een handelshuurovereen
komst (Vred. Sint-Joost-ten-Noode, 28 febr. I969, T. Vred., I969, 330). 

97• HUURCONTRACTEN WAAROP DE WET NIET TOEPASSELIJK IS 

De huurcontracten, normaal afgesloten voor een termijn van minder dan 
een jaar, vallen niet onder toepassing van de wet. Dit is onder meer het 
geval voor de verhuring van winkels aan de kust, die voor een seizoen 
worden verhuurd (Cass., 27 sept. I963, Pas., I964, I, 96). 
De goederen niet onderworpen aan de onroerende voorheffing en die met 
een beperkt kadastraal inkomen, vallen evenmin onder toepassing van de 
wet. De niet-toepasselijkheid ervan client van ambtswege opgeworpen te 
worden, en in het bijzonder wanneer de rechter gevat wordt door de vast
stelling van de huurprijs (Vred. Lokeren, 7 dec. I96o, T. Vred., I96I, I33). 
De toepasselijkheid van het K.B. van 23 december I95I op de handels
inrichtingen met gering inkomen gewijzigd bij K.B. van 2I augustus I962 
(zie Cass., I9 mei I967, Arr. Cas., I967, III9; Pas., I967, I, I083) wordt 
bepaald enerzijds door het kadastraal inkomen en anderzijds door het 
bevolkingscijfer van de gemeente waar het goed gelegen is. Tijdens de huur 
kan het bevolkingscijfer het door het K.B. bepaalde minimum overschrij
den, zodanig dat het K.B. van toepassing wordt (Vred. Beringen, I5 mei 
I959, R. W., I96I-I962, I827). 
In geval van fusie of samenvoeging van gemeenten kan het totale aantal 
inwoners van de nieuwe gemeente het minimum overschrijden. Rekening 
client gehouden te worden met de toestand op het ogenblik van de pro
cedure (Vred. Gembloux, I2 april I968, ]. Liege, I967-I968, 296). 
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Zelfs indien de termijn van de huur verstreken is, kan het nog van belang 
zijn te weten of ingevolge zijn beperkt inkomen, het gehuurde goed aan de 
wet op de handelshuur onderworpen is, dit met het oog op het bepalen van 
de eventuele vergoeding wegens uitzetting (Rb. Antwerpen, 2 okt. 1961, 
f. T., 1961, 706). 

AFDELING 2 

DUUR VAN DE VERHURING 

98. BEGINSEL. DuuR VAN 9 JAAR - ONTBINDING OP HET EINDE DER 

DRIEJAARLIJKSE PERIODE 

Overeenkomstig artikel 3 kan de duur van de huurovereenkomst niet korter 
zijn dan 9 jaar. De huurder heeft wel de mogelijkheid aan de overeenkomst 
een einde te maken op het einde van elke periode van drie jaar door op
zegging van zes maanden. Bij uitdrukkelijke melding in het huurcontract 
heeft de verhuurder dezelfde mogelijkheid, maar dan door een vooropzeg
ging van een jaar. Deze mogelijkheid moet uitdrukkelijk voorzien zijn en 
het volstaat niet te verwijzen naar het gemeenrecht opdat de verhuurder 
ze zou kunnen inroepen (Cass., 14 sept. 1962, Pas., 1963, I, 58). 
Het recht van de huurder de handelshuur te beeindigen bij het verstrijken 
van elke driejaarlijkse periode, verzekert de huurder een bijkomende 
bescherming. De huurder hoeft geenszins omstandigheden in te roepen die 
buitengewoon of onvoorzienbaar waren, om van dit recht gebruik te 
kunnen maken (Cass., 6 maart 1968, Arr. Cass., 1968, 892; Pas., 1968, I, 
843; R. W., 1967-1968, 1995). 
De termijnen voorzien in het voordeel van de huurder zijn minimumter
mijnen, die niet kunnen worden ingekort, maar die wel verlengd mogen 
worden. Zo belet niets dat een opzegging, die door de eigenaar tijdig wordt 
betekend toch gegeven zou worden voor een datum verder dan een drie
jaarlijkse termijn (Rb. Luik, 1 maart 1968, f. T., 1968, 331; f. Liege, 1968-
1969, 52). 
Voor deze opzeggingsmogelijkheid bij het einde van een driejaarlijkse 
periode kunnen zowel kapitaalsvennootschappen als personenvennoot
schappen gebruik maken (Vred. Sint-Joost-ten-Noode, 28 sept. 1966, 
T. Vred., 1967, 97). 
De opzegging moet alleszins ondertekend zijn. Een niet ondertekende 
opzegging is nietig (Rb. Brussel, 2 dec. 1967, f. T., 1968, 82). 
De bepaling van artikel 3 is een gebiedende beschikking en de huurder 
kan in de huurovereenkomst niet rechtsgeldig afstand doen van deze door 
de wetgever gegeven mogelijkheid (Cass., 14 jan. 1965, Pas., I, 472; 
T. Vred., 1965, 273; R. W., 1965-1966, 344; Cass., 14 sept. 1962, Pas., 
1963, I, 58; Rb. Brussel, 25 mei 1963, T. Vred., 1964, 193; Vred. Brussel, 
24 juni 1961, ]. T., 1961, 462 - anders : Charleroi, 17 april 1963, f. T., 
1963, 472; T. Vred., 1964, 157). 



Het beding waarbij aan de huurder het recht verleend wordt te allen tijde 
opzegging te geven, is rechtsgeldig (Vred. Antwerpen, 24 mei 1961, T. 
Vred., 1963, 376). 
Een overeenkomst afgesioten voor een termijn van een jaar, in strijd met de 
bepaiing van artikel 3, is niet nietig, maar wordt wei veriengd tot de wette
Iijke termijn van negen jaar (Rb. Antwerpen, 14 dec. 1960, ]. T., 1961, 136). 
Is de huurovereenkomst mondeiing afgesioten, dan is de minimumduur 
negen jaar (Vred. Brussel, 1 febr. 1963, ]. T., 1963, 230). 
De huurovereenkomst eindigt van rechtswege bij het verstrijken van de 
termijn waarvoor zij werd afgesloten. De opzegging door de verhuurder 
bij het eindigen van de driejaarlijkse periode, heeft de vervroegde ant
binding van de huur tot voorwerp (Cass., 14 sept. 1962, Pas., 1963, I, 
58; R. W., 1962-1963, 2241). De bezetting die na het beeindigen van de 
huur wordt voortgezet, is ter bede zodat zij niet onder de toepassing valt 
van de wet van 30 april 1951 (Vred. Brussei, 3e kanton, 24 juni 1961, 
T. Vred., 1961, 351). 
De huurovereenkomst die gesloten wordt voor negen jaar tijdens de uit
zonderlijke termijn van 18 maanden door de wetgever uitgesteld voor de 
Iopende huurovereenkomsten op datum van het inwerkingtreden van de 
wet van 30 april 1951, krijgt uitwerking vanaf de oorspronkelijke begin
datum van het contract daar de termijn van 18 maanden niet kan gecumu
leerd worden met de in de overeenkomst voorziene termijn (Rb. Ant
werpen, 14 dec. 1960, T. Vred., 1961, 351). 
Er moge tenslotte nog op gewezen worden dat de onderverhuring niet 
mag worden toegestaan voor een Iangere duur dan de Iooptijd van de 
hoofdhuur (Rb. Brussel, 26 sept. 1963, R. W., 1963-1964, 973). 

99· 0NTBINDING DOOR AKKOORD VAN PARTIJEN 

AI kunnen de partijen niet afwijken van de bepalingen van artikel 3, toch 
kunnen zij door onderling akkoord op elk ogenblik een einde maken aan de 
overeenkomst, mits zij dit akkoord bij de vormvereisten voorgeschreven bij 
artikei 3 § 4 naleven (Vred. Brussel, 24 juni 1961, T. Vred., 1961, 351; 
]. T., 1961, 461). 

100. LoKALEN BESTEMD VOOR BEWONING EN BIJLOKALEN 

De wet op de handeishuurovereenkomsten is niet aileen van toepassing op 
de Iokalen waarin de handel gedreven wordt, doch eveneens op het voor 
bewoning bestemde appartement als accessorium van de handelszaak 
(Vred. Brugge, 25 okt. 1963, R. W., 1964-1965, 591). 
De verhuurder kan dus geen opzegging geven beperkt tot enkele woon
plaatsen wanneer de lokalen bestemd voor de handel en die bestemd voor 
de waning een geheel uitmaken en voorwerp zijn van een huurovereen
komst, met een huurder en een verhuurder (Vred. Luik, 4 juni 1965, 
T. Vred., 1965, 313; ]. Liege, 1964-1965, 302). 
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AFDELING 3 

HERZIENING VAN DE HUURPRIJS 

IOI, BEGINSELEN 

Artikel 6 van de wet op de handelshuurovereenkomsten geeft elk van de 
partijen de mogelijkheid op het einde van elke driejaarlijkse periode de 
herziening van de huurprijs te vragen. De aanlegger zal evenwel moeten 
aantonen dat, ingevolge nieuwe omstandigheden, de normale huurwaarde 
minstens IS % hoger of lager is dan de overeengekomen prijs. De door de 
wet toegestane herziening mag dus niet tot doel hebben het rechtzetten van 
een vergissing of van een toegeving gedaan wegens omstandigheden vreemd 
aan de bepalingen van de overeenkomst (Vred. Luik, 26 sept. I963, T. 
Vred., I964, I94). De eiser zal dus het bewijs moeten brengendat ingevolge 
nieuwe omstandigheden de huurprijs met minstens IS % is verhoogd of 
verminderd; het zal niet voldoende zijn de aanstelling te vragen van een 
deskundige : vooraf client het bestaan van nieuwe omstandigheden bewe
zen te worden (Vred. Luik, 26 sept. I963, T. Vred., I964, I94; Antwerpen, 
I4 nov. I96r, ]. T., I962, 47; Vred. Brussel, 24 dec. I964, ]. T., I96S, 3I8; 
Vred. Brussel, 2 april I96S, ]. T., I96S, 369). 
Partijen zijn volledig vrij de huurprijs te bepalen. Zo kunnen zij overeen:
komen dat in geval . van verhoging van een bepaald percent van de glo
bale prijs van bepaalde aangeduide. waren, de huurprijs automatisch met 
eenzelfde percentage zal worden verhoogd. Wanneer e~n dergelijke wijze 
van vaststelling van de huurprijs ertoe strekt het behoud van de aanvanke
lijke overeengekomen prijs te verzekeren, dan verzet dit beding zich even
wei geenszins tegen de toepassing van artikel 6 van de wet op de handels
huurovereenkomsten. Voormeld artikel 6 van de handelshuurwet houdt 
inderdaad verband niet met het abnormaal voordelig of bezwarend ka
rakter van de overeengekomen huurprijs, maar wel met de normale h11ur
waarde van het gehuurde goed in vergelijking met die waarde op ,de <;lag 
van de verhuring en op die van de herziening tengevolge van nieuwe om,
standigheden di:e een voortdurend karakter vertonen (Cass., r dec. r963, 
Pas., I967, I, 4I4; R. W., I966-I967, I766; Vred. Namen, 29 dec. 1967, 
]. Liege, I967-I968, 230). 

102 .. NIEUWE OMSTANDIGHEDEN 

De nieuwe omstandigheden moeten volledig vreemd zijn aan de partijen 
zelf (Vred. Brussel, 24 dec. I964, ]. T., I9.6S, 3I8); zij moeten van blijvende 
aard zijn (Cass., 3 sept. I964, Pas., I9.6S, I, I; R. W., I96S-I966, 6I9; 
T. Vred., 196s, 274; ]. T., I96S, IS2) en het vaststellen van een nieuwe 
prijs voor een periode van minimum drie jaar rechtvaardigen. Aldus kan 
niet in aanmerking komen, de voorbijgaande waardevermindering, waar
door de duur minder is dan drie jaar en die het gevolg is van genotsstoornis 
ingevolge werken door de openbare overheid uitgevoerd (Cass., •3. sept. 
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1964, reeds vermeld; Vred. Verviers, 2 maart 1963, ]. Liege, 1964-1965, 
253; anders : Vred. Sint-Truiden, 12 dec. 196r, T. Not., 1962, so). 
Aileen die omstandigheden, die niet door partijen in aanmerking konden 
worden genomen op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, 
kunnen ,nieuwe omstandigheden" zijn bepaald in artikel 6 (Cass., 2 mei 
1968, Arr. Cass., 1968, 1096; Pas., 1968, I, 1030; Rb. Charleroi, 29 juni 
1966, ]. T., 1966, 636). 
Als objectieve elementen om de herziening van de huurprijs toe te staan, 
kunnen gelden de intensere bevolking van de wijk door oprichting van 
appartementsgebouwen in de buurt van het verhuurde handelshuis, de 
algemene stijging der waarde van de onroerende goederen en van de levens
duurte en de aanzienlijke verhoging van het kadastraal inkomen (Rb. 
Gent, 24 okt. 1962; T. Vred., 1964; R. W., 1962-1963, 1491; T. Vred., 
196~ 194). · 
Aileen de verhoging van de index en de verhoging van de grondbelasting 
brengen geen wijziging mede van de huurwaarde van het handelsgebouw 
en kunnen derhalve geen aanleiding geven tot verhoging van de huurprijs 
(Rb. Brussel, 27 sept. 1963, T: Vred., 1964, 375; Vred. Sint-Joost-ten
Node, 4 nov. 1962, T. Vred., 1963, 376; anders : Vred. Sint-Giilis-Brussel, 
5 sept. 1962, T. Vred., 1962, 378). . 
Er client immers. een onderscheid te worden gemaakt tussen waarde en 
prijs. De prijzen van de waren kunnen stijgen zonder dat de wisselwaarde 
van die goederen onderling verandert. Een indexwijziging kan dus geen 
nieuwe omstandigheid ui.tmaken (Rb. Charleroi, 29 juni 1966, ]. T., 1966; 
Rb. Verviers, 22 januari ~969, ]. Liege, 1968-1969, 260). · 

103, lNVLOED VAN DE WERKEN DOOR DE HUURDER UITGEVOERD 

De werken die door de huurder in het goed werden uitgevoerd, en van die 
aard dat ze de huurwaarde van het goed verhogen, zijn zonder invloed en 
kunnen niet ingeroepen worden· om een verhoging van de huurprijs te 
rechtvaardigen (Vred. Brussel, 25 jan. 1963, ]. T., 1963, 285). · 

104. AFWIJKINGEN VAN ARTIKEL 6. 

Zoals boven reeds gezegd zijn de beschikkingen van de wet van 30 april 
1951 wel van dwingende aard, maar niet van openbare orde : de partijen 
mogen er dus van afwijken warineer de wet het uitdrukkelijk of impliciet 
toestaat. Artikel 6 is ingevoerd geworden in . het belarig van . de beide 
partijen, zodat elke bepaling in de overeenkomst tussen partijen, waardoor, 
in verhouding met de wettelijke voorschriften, hun toestand zou worden 
verzwaard, nietig is. Niets verzet er zich evenwel tegen dat partijen die hun 
door de wetgever gegeven · bescherming nog verhogen zodanig dat beider 
··belangen nog beter worden gediend als bepaald in de wet. Zij kunnen 
bijgevolg voiledig geldig overeenkomen dat de herziening van de huurprijs 
mogelijk is binnen een kortere periode en beneden een lager percentage 
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dan in de wet voorgeschreven (Rb. Brussel, 9 febr. 1961, ]. T., 1961, 374). 
Partijen mogen oak overeenkomen dat de huurprijs geregeld wordt volgens 
een glijdende schaal of volgens het indexcijfer (Vred. Namen, 30 maart 
1962, T. Vred., 1962, 316). 

105. BEDRAG VAN DE HERZIENE HUURPRIJS 

Het bedrag van de herziene huurprijs zal vastgesteld worden na een onder
zoek van de in de onmiddellijke nabijheid van het verhuurde goed gevraagde 
huurprijzen (Vred. Brussel, 24 dec. 1964, ]. T., 1965, 318; Vred. Brussel, 
2 april 1965, ]. T., 1965, 369). 
De rechter zal bij het nagaan van de vergelijkingspunten de door artikel 19 
bepaalde volgorde eerbiedigen, te weten de wijk, de agglomeratie, de 
streek. Zo in het opzoeken van vergelijkingspunten een zekere ruimte toe
gelaten is of gedoogd wordt, is dit slechts wanneer er in de wijk geen gelijk
aardige gebouwen te vinden zijn. lndien sommige experten rekening heb
ben gehouden met de huurwaarde van 1939, dan client er tach te worden 
op gewezen dat door de wetgever elke verwijzing naar de huurwaarde van 
1939 werd vermeden. De wet legt een werkelijk onderzoek op volgens de 
op het ogenblik van de herziening voor gelijkaardige gebouwen in de wijk, 
de agglomeratie of de streek algemeen gevraagde huurprijzen. In het bepa
len van de normale huurprijs mag oak geen rekening worden gehouden met 
de door de huurder uitgevoerde verbeteringswerken (Rb. Brussel, 24 mei 
x9o3, T: Vrid.~ 1964; -:f<jof Er dieriCeveriwel rekening genol.H:l.en met de 
aanwending van het goed op het ogenblik van de herziening (Vred. Luik, 
3 jan. 1963, ]. Liege, 1962-1963, 190). 

106. 0GENBLIK VAN DE VRAAG OM HERZIENING 

De herziening kan enkel gevraagd worden gedurende de laatste drie maan
den van elke driejarige periode. Deze bepaling is van dwingend recht, en 
eveneens van toepassing op de onderverhuring (Vred. Sint-Niklaas, 
28 dec. 1967, T. Vred., 1968, 177). Zij is eveneens toepasselijk op de huur
hernieuwing (Vred. Lokeren, 3 nov. 1967, T. Vred., 1969, 133; R. W., 
1968-1969, 1671). 

AFDELING 4 

AANPASSING VAN DE LO.KALEN DOOR DE HUURDER 

107. BEGINSELEN 

Wanneer in gemeenrecht, de huurder in de gehuurde lokalen wel kleine 
werken kan Iaten uitvoeren die de structuur van het gebouw niet wijzigen 
en van die aard dat ze het gebruik en het genot van het goed verbeteren, 
dan zal inzake handelshuur de huurder meer aanzienlijke werken mo
gen uitvoeren. Hij zal in de gehuurde gebouwen elke verbouwing mo-
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gen uitvoeren die nuttig is voor zijn onderneming, zodanig dat artikel 7 
en volgende niet van toepassing kunnen zijn op de verbouwingen die uit
gevoerd worden aan een gedeelte van het gehuurde goed dat niet dienstig 
is voor de handel of het ambacht van de huurder (Rb. Antwerpen, 17 mei 
1967, RW., 1968-1969, 465) en waarvan de kosten drie jaar huur niet te 
hoven gaan, doch op voorwaarde noch de veiligheid, noch de salubriteit, 
noch de esthetiek van het gebouw in gevaar te brengen. De huurder client 
tevens kennis te geven van de voorgenomen werken, aan de verhuurder 
die zich tegen deze werken kan verzetten door het binnen de 30 dagen 
aan de huurder te melden bij ter post aangetekende brief of bij exploot van 
gerechtsdeurwaarder (zie Pauwels~ A., A.P.R., Tw. Handelshuur, nr. 155). 
De niet-belangrijke werken die enkel de innerlijke schikking betreffen, 
mogen dus door de huurder steeds uitgevoerd worden; zij leveren geen 
grand tot huurverbreking of aanspraak op schadevergoeding v66r het 
verstrijken van de huurtijd. Aileen wanneer de werken de structuur van 
het gebouw blijvend veranderen zal de verhuurder reeds tijdens de huurtijd 
het herstel in de vroegere toestand kunnen vorderen (Vred. Sint-Truiden, 
I7 dec. 1963, R. W., 1964-1965, 436; T. Not., 1964, 118). 

108. LOT VAN DE WERKEN BIJ HET EINDE VAN DE HUUR 

Wat de vraag betreft wat er op het einde van de huur moet gebeuren met 
de door de huurde uitgevoerde werken, bestaat er in het gemeenrecht 
geen verschillende oplossing voor de werken die met of zonder uitdrukke
lijke of stilzwijgende instemming van de verhuurder werden uitgevoerd. 
Wel wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de opgerichte ge
bouwen of bijgebouwen en de werken van inwendige schikking en ver
bouwingswerken die kunnen weggenomen worden anderzijds. Wat de 
eerste soort betreft kan, bij analogie met artikel 555 B.W., de eigenaar 
de afbraak ervan vorderen, zoniet de werken behouden tegen betaling 
van de prijs van lonen en materialen. De verbouwingen en werken van 
inwendige schikking die niet weggenomen kunnen worden blijven zonder 
vergoeding eigendom van de verhuurder (Rb. Antwerpen, 17 mei 1967, 
R. W., 1968-1969, 465). 

109. DE VERGOEDING 

De artikelen 7 tot 9 van de wet op de handelshuur hebben de vergoedings
wijze bepaald voor de verbouwingen die werden uitgevoerd met uitdrukke
lijk of stilzwijgend akkoord van de verhuurder; of krachtens een rechter
lijke beslissing. De verhuurder kan ofwel de waarde van de materialen 
en het bedrag van het arbeidsloon betalen, ofwel een bedrag gelijk aan de 
door het eigendom verkregen waardevermeerdering. 
De wet is gebiedend in al haar beschikkingen, zodat de huurder de door 
hem uitgevoerde verbouwingswerken niet in rekening kan brengen indien 
hij de in artikel 7 opgenomen pleegvormen niet heeft nageleefd (Vred. 
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Sint-Truiden, 23 april 1968, T. Not., 1968, 236). Sommige rechtspraak 
beslist dat de huurder geen recht heeft op vergoeding indien de huurover
eenkomst te zijnen nadele ontbonden is (Vred. Luik, 9 nov. 1967, ]. Liege, 
1967-1968, 108). De rechtbank te Luik (16 jan. 1969, ]. Liege, 1968-1969, 
147) besliste evenwel dat de huurder steeds recht heeft op vergoeding 
welke ook de contractuele fouten vanwege de huurder mogen zijn. 

I 10. RETENTIERECHT 

De doctrine en de rechtspraak hebben de toepassing van het retentierecht 
steeds uitgebreid. De voorwaarden beperken zich tot het bestaan van een 
eisbare schuldvordering tegen de eigenaar van het goed, schuldvordering 
met betrekking op de ten voordele van het eigendom van het goed gedane 
uitgaven (Vred. Luik, 24 maart 1966, ]. T., 1966, 510; ]. Liege, 1966-1967, 
30). 

AFDELING 5 

ONDERVERHURING EN AFSTAND VAN HUUR 

I I I. Zelfs wanneer de huurovereenkomst inhoudt de huur af te staan of 
geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, kan steeds de huur worden afge
staan of kan worden onderverhuurd wanneer dit gebeurt samen met de 
afstand of de verhuring van het handelsfonds en slaande op de gezamen~ 
lijke rechten van de hoofdhuurder (art. 10 van de wet van 30 april 1951) 
(Vred. Luik, 17 juni 1965, ]. T., 1965, 646). 
Door te bedingen dat de afstand van huur slechts kan gebeuren mits aan 
zekere voorwaarden is voldaan, heeft de verhuurder de afstand van huur 
verboden wanneer aan de vermelde voorwaarden niet wordt voldaan. 
De huurder die van dit recht tot onderverhuring of afstand van huur 
gebruik wenst te maken, moet aan de verhuurder het ontwerp van akte 
van afstand of onderverhuring betekenen. De wetgever heeft gewild dat 
aan de verhuurder de nodige inlichtingen worden gegeven, opdat het hem 
mogelijk zou zijn om geldige redenen zich te verzetten tegen de voor
nemens van de huurder (Vred. Marchienne-au-Pont, 15 okt. 1964, ]. T., 
1965, 285). De bekendmaking van de identiteit van de overnemer of 
onderhuurder is dus een essentiele vermelding, daar bij gebrek aan deze 
inlichting het de verhuurder niet mogelijk is zich met kennis van zaken 
te verzetten (Vred. Brussel, 20 april 1963, T. Vred., 1963, 377; R. W., 
1962-1963, 2070; Vred. Namen, 3 nov. 1961, ]. Liege, 1962-1963, 271; 
T. Vred., 1963, 276). De kennisgeving van het ontwerp van afstandsakte 
aan de verhuurder mag evenwel niet te streng worden opgevat : een gebrek 
bij die betekening brengt niet het verval van het recht met zich, zodat de 
huurder en de verhuurder die zich heeft verzet hun standpunt kunnen 
laten gelden tot voor de rechtbank waaraan zij nog nieuwe motieven 
mogen voorleggen (Vred. Gent, 3e kanton, 7 dec. 1961, ]. T., 1962, 173; 
T. Vred., 1962, 271). 
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Overeenkomstig artikel ro, 2e lid, blijft het verbod van huuroverdracht 
gelden zo de verhuurder of zijn familie een gedeelte van het gebouw 
betrekken. Deze bepaling kan evenwel niet worden ingeroepen zo een 
gebouw bestaat uit verschillende afzonderlijke appartementen (Vred. Sint
Joost-ten-Node, 7 juli 1965, T. Vred., 1967, 207). 
De eigenaar kan zich ook tegen de afstand verzetten wanneer de huurder 
de handel in het verhuurde goed sedert minder dan twee jaar heeft uitge
oefend. Nochtans mag de betekening van overdracht of van onderverhuring 
van het huurgoed gebeuren minder dan twee jaar na de aanvang van het 
huurceel zelf (Vred. Luik, 29 nov. 1962, T. Vred., 1963, 233; ]. Liege, 
1962-1963, 198). 
Wanneer een der partijen al het mogelijke heeft gedaan om bij middel 
van een aangetekend schrijven haar wil aan de andere partij ter kennis te 
brengen, dan heeft het weinig belang of de andere partij dit aangetekend 
schrijven heeft afgehaald (Vred. Rochefort, 28 juli 1961, ]. Liege, 1962-
1963, 93). De motieven waarop het verzet van de verhuurder steunt, 
kunnen slechts als geldig worden aanvaard wanneer de geplande 
afstand met voldoende zekerheid, een werkelijke schade voor de ver
huurder met zich zou kunnen brengen (Vred. Gent, 7 dec. 1961, ]. T., 
1962, 173). 
De onderhuurder, eigenaar van het handelsfonds, wordt overeenkomstig 
artikel II, rechtstreeks huurder van de verhuurder (Vred. Luik, 2e kanton, 
I7 juni 1965, Pas., 1966, 12; Rb. Gent, 24 maart 1967, R. W., 1968-1969, 
994). Een onderhuurder die het handelsfonds bekomt van een vorige 
onderhuurder kan artikel II, § r niet inroepen. Daar de onderhuurder 
rechtstreeks huurder wordt van de verhuurder zal de bij gemeen overleg 
ontbonden huurovereenkomst tussen hoofdhuurder en eigenaar niet de 
ontbinding van de onderverhuring mee brengen (Vred. Brussel, 7 juni 
1963, T. Vred., 1964, 375; Aarlen, 5 jan. 1961, ]. Liege, 1964-1965, 
252). 
Wanneer de onderhuurder eigenaar is van het handelsfonds en dit name
lijk van de vorige onderhuurder verkreeg, is de vraag tot huurvernieuwing 
van de hoofdhuurder ontvankelijk (Vred. Luik, 17 juni 1965, ]. Liege. 
1965-1966, 86). 
Nochtans client opgemerkt dat de bescherming van de wet op de handels
huurovereenkomsten de hoofdhuurder niet meer kan ten goede komen 
daar hij, ingevolge de afstand van het handelsfonds geen belang meer kan 
hebben bij de bescherming ervan. De hoofdhuurder kan dus ook geen 
hernieuwing van het huurceel meer vragen (Rb. Brussel, 12 april 1963, 
]. T., 1963, 713). 
Er zij op gewezen dat de orderhuurder dezelfde rechten, doch ook 
dezelfde verplichtingen heeft als de hoofdhuurder. Hij zal dus de 
bestemming van de lokalen moeten eerbiedigen zoals bepaald in de 
oorspronkelijke overeenkomst (Vred. Luik, 29 nov. 1962, T. Vred., 1963, 
233). 
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Wanneer de verhuurder verplicht kan worden een andere huurder te aan
vaarden dan deze welke hij heeft gekozen, dan is het billijk dat de overlater 
instaat voor de uitvoering van de verbintenissen van de overnemer. De 
oorspronkelijke huurder wordt een solidair schuldenaar en niet een een
voudige solidaire borg. Het is partijen mogelijk af te wijken van deze hoof
delijkheid, die beperkt is tot de lopende huurovereenkomst en zich niet 
uitstrekt tot de hernieuwde overeenkomst (Luik, 2I nov. I966, ]. Liege, 
I966-I967, 259). De overlater moet evenwel instaan voor de verhoging 
van de huur die door de eigenaar op grond van artikel 6 werd bekomen 
(Vred. Luik, 8 dec. I966, ]. Liege, I966-I967, 287). 

AFDELING 6 

OVERDRACHT VAN HET VERHUURDE GOED 

112. Overeenkomstig artikel I2 kan tussen de partijen worden overeen
gekomen dat ingeval van vervreemding van het verhuurde goed de han
delshuur vervroegd kan beeindigd worden, doch slechts onder bepaalde 
voorwaarden. Vaak worden ook de handelshuurovereenkomsten mondeling 
afgesloten, terwijl, wanneer een sch~iftelijke overeenkomst bestaat, er 
dikwijls geen dergelijk beding wordt ingelast. 
Zo de huurovereenkomst geen mogelijkheid_tot opzegging bij v~rvree!!!_<!ir1g 
inhoudt, en tevens vaste dagtekening heeft, zal de verkrijger de volledige 
duur ervan moeten eerbiedigen. Heeft de schriftelijke overeenkomst geen 
vaste dagtekening of betreft het een mondelinge overeenkomst, dan is er 
een vervroegde beeindiging mogelijk. 
De verhuurder kan afstand doen van deze afwijking hetzij door volledig 
de voordelen van artikel I2 te verzaken hetzij door de huurder toe te staan 
het verhuurde goed te blijven betrekken gedurende een langere periode 
dan in de wet bepaald (Vred. Luik, I3 april I967, ]. Liege, I967-I968, 
3I). 
Wanneer de verkrijger gebruik wil maken van de mogelijkheid opgenomen 
in artikel I2, dan moet de opzegging betekend worden binnen de drie 
maanden na de verkrijging. Volgens sommige rechtspraak client onder 
,verkrijging" verstaan te worden de datum van het verlijden van de 
authentieke akte (Antwerpen, 3 mei I966, ]. T., I966, 587; R. W., I966-
I967, 118), en volgens andere de datum van overschrijving van de akte 
(Vred. Berchem, I I jan. I966, R. W., I966-I967, 6I4). 
De opzeggingstermijn door de verkrijger te eerbiedigen is een jaar. Deze 
termijn moet niet uitdrukkelijk vermeld zijn in de opzegging en het zal 
volstaan te verwijzen naar artikel I2 (Cass., I7 juni I966, Pas., I966, I, 
I326; R. W., I966-I967, 553). 
Er mag worden op gewezen dat de beschikkingen van artikel I 6 niet van 
toepassing zijn op de opzegging van artikel I2 (Vred. Luik, I6 febr. I963, 
]. T., I963, 2I3). 
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AFDELING 7 

HUURHERNIEUWING 

A. Vraag tot hernieuwing 

113. BEGINSELEN 

De huurder heeft het recht bij voorkeur hoven aile andere personen, de 
hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel 
voort te zetten (Artikel 13, wet van 30 april 1951). Dit recht van de huurder 
is evenwel beperkt tot twee hernieuwingen, zodat het doel van de wet zeker 
voldoende is bereikt wanneer de huurder gedurende 35 jaar het goed 
heeft betrokken (Rb. Luik, 2 juni 1961, R. P. Not., 1963, 99). Thans is het 
gebracht op drie vernieuwingen. 
Volgens een vonnis van het vredegerecht te Luik van 3 januari 1963, 
zou nochtans het feit dat de huurder de plaatsen betrekt sedert 35 jaar 
geen hinderpaal zijn om een eerste en een tweede hernieuwing te vragen 
(T. Vred., 1963, 234; ]. Liege, 1962-1963, 190; Vred. Luik, 25 maart 
r966, ]. Liege, 1965-1966, 264). De wetgever heeft geen onderscheid 
gemaakt tussen rechtspersonen met Belgische of vreemde nationaliteit 
(Cass., 5 nov. 1964, T. Vred., 1965, 274). 
Omtrent de te vervullen voorwaarden zie Vredegerecht Aarschot, 18 nov. 
r96r, R. W., 196r-r962, roo8. De procedure voorzien door de wetgever 
inzake de huurvernieuwing wijkt niet af van de algemene regelen betreffende 
de vorming van de overeenkomst. Het aanbod van de huurder client te 
worden aanvaard door de eigenaar, wiens antwoord houdende weigering, 
een beletsel is voor de totstandkoming van het contract, zoals door de 
huurder voorgesteld, tenzij de huurder, binnen dertig dagen, ofwel de 
voorwaarden van de eigenaar aanvaardt ofwel de Rechtbank over het 
geschil uitspraak doet doen. 
Wanneer in deze omstandigheden de eigenaar toestaat dat de lokalen bezet 
blijven door de huurder bij het eindigen van de termijn van negen jaar, 
en zonder voorbehoud de huur aanvaardt, dan komt een nieuwe huur tot 
stand, van onbeperkte duur, alsof de huurder geen hernieuwing zou heb
ben gevraagd. Het beslechten van een eis in validatie van de door de eige
naar gegeven opzeg client te worden geschorst tot wanneer de termijn gedu
rende welke de huurder nog de hernieuwing kan vragen verstreken is en tot 
wanneer de eigenaar er op heeft geantwoord (Vred. Brussel, 8 jan. 1963, ]. T., 
1963, 267). De termijn gedurende dewelke deze huur van onbepaalde duur 
heeft bestaan komt niet in aanmerking voor het toekennen van een andere 
hernieuwing (Vred. Sint-Gillis-Brussel, 8 febr. 1967, T. Vred., 1967, 283). 
De huurder aan wie de huurhernieuwing reeds in principe is toegestaan, 
mag nog afstand doen van zijn vraag om huurvernieuwing nadat de recht
bank de in betwisting gebleven prijs en voorwaarden heeft vastgesteld 
(artikel 20, wet van 30 april 1951). Zo in dat geval de huurder nog in de 
gehuurde lokalen blijft na het eindigen van het oorspronkelijk huurceel, 
dan ontstaat tussen hem en de eigenaar een rechtstoestand sui generis, 
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waaraan de huurder niet eerzijdig een einde kan maken, tenzij door betaling 
van een opzeggingsvergoeding (Vred. Zaventem, 3 maart I96S, RW., 
I96S-I966, 311). De huurvernieuwing gebeurt in principe opnieuw voor 
een periode van negen jaar. Is de huurder een minderjarige, dan kan deze 
termijn beperkt worden tot de nog aan zijn meerderjarigheid te verlopen 
tijdspanne (Vred. Eupen, 27 okt. I96S, ]. Liege, I96S-I966, III). 
Wijzen wij er ten slotte nog op dat in geval van wederverhuring een nieuw 
contract tussen partijen tot stand komt, identiek aan het contract waaraan 
een einde was gekomen, zodat de huurder die door stilzwijgende weder
verhuring in het bezit werd gelaten van het verhuurde goed, recht heeft 
op het bekomen van twee vernieuwingen van negen jaar (Vred. Landen, 
8 febr. I963, ]. Liege, I963-I964, 29); sedert de wet van 27 maart I970 is 
dat drie hernieuwingen. 
Ook kunnen zekere lokalen van het verhuurde goed, die zonder belang zijn 
voor de uitbating, van de hernieuwing uitgesloten worden (Vred. Brussel, 
s juni I964, T. Vred., 1963, 378). 
Een handelshuurovereenkomst wordt een gewone huur, wanneer de huur
der in de verhuurde lokalen geen handelsbedrijvigheid meer uitoefent. 
Er kan bijgevolg in dit geval geen sprake zijn van hernieuwing (Rb. Luik, 
3 febr. I966, ]. Liege, I96S-I966, 263). 
De hernieuwing van een handelshuur geeft aanleiding tot het ontstaan 
van een nieuwe handelshuur (Cass., 23 febr. I968, Arr. Cass., I968, 838; 
Pas., I968, I, 788; Vred. Sint-Jans-Molenbeek, I6 juni 1963, R. W., 
I969-I970, 1203). 

114. 0GENBLIK VAN DE VRAAG OM HUURHERN1EUWING 

De vraag om huurvernieuwing client aan de verhuurder gericht ten hoogste 
18 maanden en tenminste IS maanden v66r het verstrijken van het lopende 
huurceel. Deze termijn · begint te lopen vanaf de oorspronkelijke overeen
gekomen begindatum der huurovereenkomst (Antwerpen, I4 dec. I96o, 
]. T., I96I, I36) en wordt berekend per dag, die van het beeindigen der 
huurovereenkomst niet inbegrepen (Rb. Luik, 2I dec. 1962, Pas., I96S, 
III, 8; T. Vred., I963, 277; ]. T., 1963, I73; ]. Liege, I962-I963, 70; Cass., 
I april I96S, Pas., I96S, I, 822; T. Vred., I96S, 3I4; R. W., I96S-I966, 
239; ]. T., I96S, 420; Vred. Sint-Truiden, 4 okt. I966, T. Not., I967, 6). 
De nietigheid van de vraag om huurvernieuwing, spruitende uit de laat
tijdigheid van de aanvraag, is enkel een betrekkelijke nietigheid. De be
palingen van artikel I4, Ie lid, zijn niet van openbare orde, zij zijn enkel 
relatief; de verhuurder kan ze dus dekken door ervan af te zien zich op de 
nietigheid te beroepen (Cass., IS maart I968, Arr. Cass., I968, 936; Pas., 
I968, I, 884). Werd de huurhernieuwing gevraagd meer dan I8 maanden 
v66r het einde, en dus te vroeg, dan moet de verhuurder toch verondersteld 
worden af te zien van de nietigheid gevolg van deze ontijdigheid, wanneer 
hij de huurder een hoger aanbod van een derde betekent (Vred. Brussel, 
3e kanton, 2S febr. I966, ]. T., I966, 360). 



115. INHOUD VAN DE VRAAG TOT HERNIEUW1NG 

De huurder die zijn recht op huurhernieuwing wil uitoefenen client enkel 
in de door de wet bepaalde vormen zijn wil ter kennis te brengen van de 
verhuurder. Hij client geen andere verplichtingen na te komen, ook niet 
wanneer hem het voor hem bestemde aangetekend schrijven, dat niet 
werd afgehaald door de huurder die afwezig was op het ogenblik van de 
aanbieding, terugkomt op een ogenblik waarop hij nog steeds geldig de 
huurhernieuwing kan vragen (Cass., 24 okt. 1968, Pas., 1969, I, 213; 
Arr. Cass., 1969, 223; ]. T., 1969, 8; R. W., 1968-1969, 783; T. Not., 
1969, 64; Cass., 20 maart 1969, R. W., 1968-1969, 1887). 
De huurder moet zijn recht uitoefenen bij deurwaardersexploot of bij 
aangetekende brief (Vred. Sint-Truiden, 4 okt. 1966, T. Not., 1967, 6). 
De vraag tot hernieuwing client welbepaalde meldingen te bevatten en 
namelijk, de voorstellen van de huurder die het de eigenaar mogelijk moe
ten maken met kennis van zaken te oordelen of hij zich al dan niet client 
te verzetten. Naast deze grondvereisten dienen eveneens vormvereisten 
te worden nageleefd. Zo zal de vraag om huurhernieuwing aan de ver
huurder moeten worden gericht bij middel van een ter post aangetekend 
schrijven of deurwaardersexploot. De huurder staat in voor de levering 
van het bewijs dat zijn aangetekende brief werkelijk door de Postdiensten 
aan de persoon of aan de woonplaats van de verhuurder aangeboden werd 
(Vred. Antwerpen, 20 jan. 1965, T. Vred., 1965, 378). Werd de vraag 
binnen de wettelijke termijn verzonden dan is aan de door de wet gestelde 
vereisten voldaan. Wanneer de omslag, niet ter post opgevorderd, nadien 
vernieitgd wordt door de afvaldienst die geen spoor heeft gevonden van 
de identiteit van de afzender, is het de verhuurder die de gevolgen draagt 
van het feit dat hij met vakantie ging zonder voorzorgen te nemen opdat 
men hem binnen de wettelijke termijn zou hebben kunnen bereiken 
(Vred. Bergen, 20 febr. 1964, T. Vred., 1964, 377). 
Voor de hernieuwing van de handelshuurovereenkomsten is de wet vor
melijk, zodanig dat niet alleen de bedoeling van de partijen client nagegaan 
te worden, doch eveneens de vervulling van de gebiedende vormvoor
schriften. Zo is de niet ondertekende aanvraag nietig (Rb. Antwerpen, 
13 dec. 1961, T. Vred., 1962, 273) terwijl uitdrukkelijk client vermeld te 
worden dat de verhuurder zich ,op dezelfde wijze" en binnen drie maan
den kan verzetten (Cass., 16 mei 1969, RW., 1969-1970, 673; Pas., 1969, 
I, 850; Arr. Cass., 1969, 918). Wanneer de nietigheid formeel door de ver
huurder wordt ingeroepen, dan client zij uitgesproken door de Rechtbank 
vermits zij is ingeroepen door diegene in wiens voordeel de formaliteit 
werd voorzien (Rb. Brussel, 22 dec. 1960, ]. T., 1961, 226; Vred. Luik, 
I4 maart 1966, ]. T., 1966, 724). Het nalaten van de bij de wet voorgeschre
ven vormen brengt dus een betrekkelijke nietigheid mee die kan gedekt 
worden door de stilzwijgende of uitdrukkelijke wil ze niet in te roepen. 
(Rb. Brussel, 17 okt. 1961, T. Vred., 1962, 72). Nochtans kan die verzaking 
niet worden vermoed en kan ze niet worden afgeleid uit het schrijven 
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waarin de huurvernieuwing wordt geweigerd om reden van nietigheid 
van de aanvraag (Rb. Antwerpen, 13 dec. 1961, J. T., 1962, 244). 

I 16. DooR WIE EN AAN WIE GERICHT ? 

De huurvernieuwing werd in de wet opgenomen ter bescherming van het 
handelsfonds. Om de huurvernieuwing te kunnen vragen moet men dus 
eigenaar zijn van het handelsfonds (Vred. Luik, 14 maart 1966,]. T., 1966, 
724; Vred. Luik, 14 maart 1966, ]. Liege, 1966-1967, ro8; anders : Vred. 
Borgerhout, 24 jan. 1964, R. W., 1964-1965, 887). 
De huurder die zijn handelsfonds heeft afgestaan heeft dus geen recht op 
huurvernieuwing, evenmin als de huurder die, na het indienen van zijn 
aanvraag, het goed onderverhuurt om er een andere handel in uit te baten 
(Vred. Sint-Joost-ten-Node, 21 juni 1968, T. Vred., 1968, 245). 
De huurhernieuwing mag worden gevraagd door de huurder die reeds meer 
dan 27 jaar een handelsinrichting betrekt, indien hij na het totstandkomen 
van de wet van 30 april 1951 in het gehuurde goed gebleven is (Vred. Luik, 
28 okt. 1965, ]. Liege, 1965-1966, 278; Vred. Oudenaarde, 19 nov. 1962, 
T. Vred., 1965, 380). De huurder die reeds twee hernieuwingen bekwam, kan 
er geen derde meer opvorderen, zelfs indien een van deze vernieuwingen van 
v66r de wet op de handelshuurovereenkomsten is (Vred. Waremme, 27 fe
bruari 1960, T. Vred., 1961, 229; Rb. Luik, 2 juni 1961, T. Vred., 1962, 72). 
De vraag tot hernieuwing van de verhuring van een handelsinrichting 
t~~gestaan aan meerdere huurders, moet van elk van hen uitgaari. Indieri 
een van hen nalaat ze te vragen, is de aanvraag niet ontvankelijk (Vred. 
Luik, 13 oct. 1960, T. Vred., 1961, 229; anders : Vred. Seraing, 23 maart 
1966, ]. Liege, r966-r967, 118). 
Behoort het verhuurde goed toe aan verschillende eigenaars in onverdeeld
heid, dan moeten zij allen instemmen met de hernieuwing, tenzij het goed 
zou worden toebedeeld aan een onder hen die zijn toestemming heeft gege
ven (Cass., 23 febr. 1968, Pas., 1968, I, 788; Arr. Cass., 1968, 831; R. W., 
1967-1968, 2053; Vred. Namen, 31 maart 1967, ]. Liege, 1968-1969, 95). 
Bij onderverhuring samen met het handelsfonds wordt de onderhuurder 
rechtstreeks huurder, zodat deze de hernieuwing client te vragen (zie 
hoven § 5). De onderhuurder heeft evenwel slechts recht op huurver
nieuwing indien en in de mate waarin de hoofdhuurder zelf voor her
nieuwing van de hoofdhuur in aanmerking komt. Artikel 1 r, II voorziet de 
huurhernieuwing in hoofde van de onderhuurder in geval de hoofdhuurder 
mocht hebben verzuimd de hernieuwing aan te vragen. Dit recht is ook 
ondergeschikt aan de geldigheidsduur van de hoofdhuur (Rb. Brussel, 
26 sept. 1963, R. W., 1963-1964, 973). 
De verwerping van een vraag om hernieuwing wegens minderjarigheid 
van de eigenaar is enkel gegrond wanneer de minderjarige meerderjarig 
wordt tijdens de wettelijke periode gedurende welke op de hernieuwings
vraag geantwoord moet worden (Vred. Luik, 26 okt. 1967, ]. Liege, 1968-
1969, 31). 
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B. Weigering van de huurhernieuwing 

117. ALGEMEENHEDEN 

Niet aileen de verhuurder kan zich verzetten tegen een vraag om huur
hernieuwing. Ook de blote eigenaar kan zich verzetten tegen de hernieuwing 
van een huur toegestaan buiten zijn tussenkomst om reden dat hij het 
voiledig genot van zijn goed bekwam. Het is voldoende dat hij dit volledig 
genot bekomen heeft v66r het verstrijken van de termijn van drie maand te 
rekenen van de betekening door de huurder van zijn vraag tot hernieuwing 
van de huurovereenkomst (Cass., 6 dec. 1962, T. Vred., 1964, 196). De 
blote eigenaar kan zich evenwel niet verzetten indien de huurovereenkomst 
reeds tot stand was gekomen voordat zijn eigendomsrecht een aanvang had 
genomen (Vred. Brussel, 5 juni 1964, T. Vred., 1965, 378). 
De herverkoper van een handelsfonds die aan de verkrijger het onroerend 
goed verhuurt waarin de handel wordt uitgebaat, kan zich, bij het eindigen 
van de huur, tegen de hernieuwing ervan verzetten (Luik, 24 okt. 1960, 
]. Liege, 1961-1962, 32). 

uS. De verhuurder kan zich tegen de hernieuwing aileen verzetten op 
grond van een van de door de wet bepaalde redenen, zoals onder andere 
wegens het feit dat de huurder zwaar tekort komt in de uitvoering van zijn 
verplichtingen die uit het huurcontract voortspruiten. (Vred. Dinant, 
16 nov. 1962, ]. T., 1962, 698), of omdat hij het onroerend goed wil weder
opbouwen (Vred. Luik, 28 okt. 1965, ]. Liege, 1965-1966, 278; Rb. Luik, 
12 maart 1965, ]. T., 1965, 542). De ingeroepen reden moet evenwel 
ernstig zijn, zodat afbraak ingevolge bouwvalligheid noodzakelijk moet 
zijn (Vred. Sint-Truiden, 12 juni 1965, ]. Liege, 1965-1966, 47; Vred. Luik, 
20 maart 1969, ]. Liege, 1968-1969, 262). De rechter mag deze reden toet
sen aan de werkelijkheid zo de huurder ze betwist (Vred. Sint-Truiden, 
12 juni 1964, R. W., 1966-1967, 163). 
Artikel 17 van de voormelde wet maakt, wat de redenen tot weigering van 
de hernieuwing betreft, geen onderscheid tussen de Belgische vennoot
schappen en die van vreemd recht. De vreemde vennootschappen genieten 
op dit punt niet van een voordeliger regime dan de Belgische (Cass., 
5 nov. 1964,]. T., 1965, 152). De weigering tot huurhernieuwing wegens 
een niet in artikel 16, I vermelde reden, is ongemotiveerd (Rb. Brugge, 
8 febr. 1964, R. W., 1964-1965, 212). De niet-gemotiveerde weigering 
schept een wettelijk vermoeden juris et de jure dat de verhuurder instemt 
met de hernieuwing van de verhuring aan de voorwaarden aangeboden 
door de huurder. Dit wettelijk vermoeden is niet vatbaar voor tegenbewijs 
(Vred. Ronse, 19 sept. 1961, T. Vred., 1961, 376). Een onduidelijk verzet 
staat gelijk met het uitblijven van een verzet. Het uitbrengen van voorbe
houd voor de hernieuwing door bv. het inroepen van een gebeurlijke 
onteigening, is een uitvluchtsel dat niet aan de voorschriften van de wet 
beantwoordt (Vred. Luik, 9 maart 1961, T. Vred., 1961, 352). 
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Ofschoon het aanhalen van een wettige reden tot weigering van een vraag 
om huurvernieuwing geacht moet worden een attribuut te zijn van het 
eigendomsrecht, niet vatbaar voor betwisting of appreciatie, neemt zulks 
niet weg dat er een betwisting mogelijk is in geval van bedrog, veinzerij, 
klaarblijkelijke onoprechtheid (Vred. Sint-Truiden, r8 okt. 1966, R. W., 
r966-r967, ross; T. Not., 1967, ss). 
De verkrijger van een verhuurd goed kan motieven inroepen die hem 
eigen zijn om zich te verzetten tegen de vraag om huurhernieuwing. 
(Vred. Sint-Gillis-Brussel, 13 april 1966, T. Vred., 1967, 243; Pas., 1967, 
III, 82; ]. Liege, 1966-1967, I7S). 

II9. Wanneer de wetgever heeft geeist dat het verzet ter kennis van de 
huurder zou worden gebracht bij aangetekend schrijven, client dit schrijven 
ook ondertekend te zijn (Rb. Marche-en-Famenne, 22 nov. 1962, ]. Liege, 
!962-1963, I2S). 

120. De huurder is ertoe gehouden, binnen drie maanden na ontvangst 
van de vraag tot huurhernieuwing, een van de drie houdingen aan te ne
men zoals aangeduid in artikel 14 van de wet van I9SI (Vred. Luik, 
9 maart 1961, T. Vred., 1961, 3S2). Deze termijn van drie maanden be
gint slechts te lopen de dag volgend op het verzoek tot hernieuwing en 
wordt per dag berekend (Vred. Sint-Joost-ten-Node, II mei 1962, 
T. Vred., 1963, 377). Zolang hij zich evenwel binnen deze termijn bevindt, 
kan de huurder opeenvolgende weigeringen, gesteund op verschillende 
motieven, inbrengen (Rb. Luik, 2 juni 1961, Pas., 1961, III, 6s; T. Vred., 
1962, 272; ]. Liege, 196I-r962, 92;]. T., 1962, 194). Na een onregelmatig 
verzet tot weigering tegen een verzoek om hernieuwing kan een tweede 
weigering betekend worden zo de verhuurder zich nog steeds binnen de 
termijn van de drie maand bevindt (Vred. Waremme, 27 febr. 1960, 
T. Vred., 1961, 229). De redenen van verzet tegen de hernieuwing moeten 
evenwel wegens laattijdigheid afgewezen worden indien zij voor het eerst 
voorkomen in conclusies en buiten de termijn van drie maand (Vred. 
Brussel, S juni 1964, T. Vred., I96S, 378). 

121. WEIGER1NG MET HET OOG OP BEZETT1NG VAN DE EIGENAAR 

De verhuurder kan zich tegen de vraag om huurvernieuwing verzetten om 
reden dat hij persoonlijk het goed wil betrekken of het willaten betrekken 
door een van de bij de wet aanvaarde personen. De wet heeft op dit punt 
geen onderscheid gemaakt wat de wijze van betrekking van het goed betreft, 
hetzij om handelsdoeleinden of louter burgerlijke doeleinden, om een 
gelijkaardige of een met die van de huurder verschillende handel (Cass., 
21 juni 1963, Pas., 1963, I, rrr2). De weigering moet dus niet beter ge
motiveerd zijn wat dit punt betreft (Vred. Schaarbeek, 20 nov. 1964, ]. T., 
196s, S26). De verhuurder kan evenwel op voorhand niet voorzien dat hij 



zijn inzicht misschien niet zal kunnen volbrengen wegens ziekte of ouder
dom (Rb. Nijvel, I4 maart I962, Rec.]ur. Tr. Niv., I962-I963, 25). 
De eigenaar kan aldus persoonlijk het goed betrekken, terwijl hij er ook 
een handel kan in uitbaten door tussenkomst van een tussenpersoon doch 
enkel in zoverre deze gerant werkt onder het gezag van de verhuurder en 
voor dezes rekening. Het bewijs dat aan de voorwaarde is voldaan kan 
afgeleid worden uit omstandigheden eigen aan elke zaak (Vred. Sint-Trui
den, 23 april I968, ]. Liege, I968-I969, I5I). 
Wanneer de rechter het door de verhuurder ingeroepen motief (zelf het 
goed te betrekken) als niet geldig verwerpt, en nadien vaststelt dat de huur 
hernieuwd is aan dezelfde voorwaarden, dan kan de verhuurder, overeen
komstig artikel 24 van de wet van 30 april I95I, toch nog eisen dat andere 
voorwaarden worden opgenomen (Cass., 7 juni I963, Pas., I963, I, 1063). 
Wanneer de verhuurder andersluidende voorwaarden voorstelt, dan mag 
hij daaraan verbinden dat hij, indien de huurder de voorwaarden niet aan
vaardt, de hernieuwing volstrekt weigert teneinde het huis zelf te be
trekken (Rb. Hasselt, 9 juni I965, R. W., I965-I966, 742). 

I22. Een vennootschap van kapitalen kan, zoals elke verhuurder, de 
andere redenen dan die bepaald bij artikel I6, I, I 0 inroepen. Indien zij 
artikel I6, I, 3° inroept, zal ze niet moeten voldoen aan de voorschriften 
van artikel I 7 en de rechter moet haar bedoeling niet nagaan, noch haar 
toekomstplannen beoordelen (Rb. Brussel, I dec. I96I, T. Vred., I962, 
379). Wanneer de verhuurder een kapitaal-vennootschap is van vreemd 
recht, dan zal deze zich niet kunnen verzetten tegen een vraag om her
nieuwing om redenen dat zij zelf het goed wenst te betrekken, tenzij zein 
het kwestieuse goed haar hoofdzetel zal onderbrengen of er haar zetel, 
die in de onmiddelijke nabijheid moet gevestigd zijn, wenst mee te ver
groten (Cass., 5 nov. I964, Pas., I965, I, 229). 

123. WEIGERING WEGENS ERNSTIGE TEKORTKOMING VAN DE HUURDER 

Een voldoende reden voor verzet tegen de hernieuwing, zijn alle zware 
tekortkomingen van de huurder aan de verplichtingen die voor hem uit 
de lopende huurovereenkomst voortvloeien, daarinbegrpen de waarde
vermindering van het onroerend goed door toedoen van de huurder, en de 
wezenlijke veranderingen die zonder akkoord van de verhuurder werden 
aangebracht in de aard of de wijze van exploitatie van de handel alsmede 
elke ongeoorloofde handeling van de huurder die de voortzetting van de bij 
overeenkomst bedongen betrekkingen tussen de verhuurder en de huurder 
onmogelijk maakt (artikel 16, 4°, wet van 30 april 1951). Wanneer aldus 
een onroerend goed in huur werd gegeven om te dienen als garage-werk
plaats, moet als wijziging van bestemming worden beschouwd het feit 
dat de huurder erin, hoofdzakelijk, herstellingen van koetswerk uitvoert. 
Dit doet zich voor wanneer een garagist, voor de uitbating van een afde
ling koetswerk, specialisten heeft aangeworven en een systeem van publi-



citeit heeft ingericht dat aileen deze tak van zijn bedrijvigheid in het Iicht 
stelde. 
Een dergelijke wijziging, die mogelijk niet zwaarwichtig genoeg zou kunnen 
geacht worden om de verbreking van de huur te wettigen, volstaat om de 
weigering van de hernieuwing te gronden (Vred. Sint-Joost-ten-Node, 
I I mei 1962, T. Vred., 1963, 378). Een dagvaarding ter verbreking van de 
huur wegens niet betaling van de vervallen huur, kan gelden als deurwaar
dersexploot waardoor, overeenkomstig artikel 14, door de verhuurder zijn 
gemotiveerde weigering tot huurvernieuwing betekend wordt (Cass., 
29 sept. 196I, Pas., 1962, I, 124). 

I24• TERM1JN VAN VERHAAL VOOR DE HUURDER 

Is de weigering van hernieuwing door de huurder gesteund op een van de 
redenen vermeld onder artikelen I 0 tot en met 4° (persoonlijk in gebruik
nemen, bestemming van het goed vreemd aan elke handel, wederopbouw 
van het goed of grove tekortkomingen van de huurder), dan moet de 
huurder, die betwist dat de verhuurder gerechtigd is de hernieuwing te 
weigeren, zich tot de rechter wenden binnen de dertig dagen na het ant
woord van de verhuurder, op straffe van verval. Deze termijn is geen 
verjaringstermijn, doch wel een vervaltermijn (Vred. Namen, 28 juni 1968, 
]. Liege, I968-1969, 168) zoals deze vermeld in artikel 18 (tegenvoorstel 
van_ de eigenaar) die_ ing<@_t v~na:Cde_l<.ennisgevi11g _ ya!l_de _ t(i!ge1rvo_orstej~n 
of de weigering bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot (Cass., 
20 maart 1969, Arr. Cass., 1969, 68o; Pas., 1969, I, 646; R. W., 1968-1969, 
1887; ]. T., I969, 350). De termijn van dertig dagen bepaald bij artikel 16, 
I, 4°, derde lid, heeft enkel betrekking op de weigering van hernieuwing 
van de huur om de redenen bedoeld in het 4°, en niet op de weigering be
doeld in het 1°, 2° en 3°, inzonderheid niet op de weigering die steunt op de 
wil van de verhuurder het onroerend goed weder op te bouwen (Cass., 
20 mei 1966, Pas., 1966, I, n89; R. W., I967-1968, 445). 

I25· WE1GER1NG WEGENS GEBREK AAN WETTIG BELANG VAN DE HUURDER 

De verhuurder kan zich tegen de hernieuwing verzetten wanneer de huur
der er geen belang meer bij heeft. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wan
neer de huurder in de onmiddellijke nabijheid een gelijksoortige handel is 
beginnen uitbaten. 

126. WE1GER1NG OP VOORWAARDE VAN BETAL1NG VAN DRIE JAAR HUURPR1JS 

De verhuurder kan zonder het inroepen van enige bij de wet bepaalde reden, 
de huurhernieuwing ook weigeren mits aan de huurder een vergoeding 
wegens uitzetting te betalen gelijk aan drie jaar huur, eventueel verhoogd 
met een toereikende som om de berokkende schade algeheel te vergoeden 
(art. 16, IV), (Cass., 3 jan. 1964, Pas., 1964, I, 456; Vred. Luik, 18 juni 
1964, ]. Liege, 1964-1965, 8). Niettegenstaande de bewoordingen van de 
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titel van Sectie II bis en van de artikelen 13, 14, 15, 16-II en 25 van de wet 
op de handelshuurovereenkomsten, zou de huurder dus geen absoluut 
recht hebben op hernieuwing, doch alleen op een schadeloosstelling (Rb. 
Luik, 24 okt. 1960, ]. T., 1961, n8). 
Het is evident dat alleen de huurder, die tevens eigenaar is van het han
delsfonds, op de vergoeding wegens uitzetting aanspraak kan maken. 
(Vred. Luik, 15 nov. 1962, ]. T., 1963, 230). Artikel 16, IV, kent aan de 
verhuurder uitdrukkelijk een onvoorwaardelijk recht van terugneming toe, 
voor de uitoefening waarvan geen enkele reden moet worden aangegeven 
behalve dat zulks zijn wil is. Om zijn wil tot terugneming aan de huurder 
ter kennis te brengen client geen geijkte formule voorgeschreven te worden. 
Het is dus voldoende dat, tengevolge van de hem op de wijze en binnen de 
termijn bepaald in artikel 14 gedane kennisgeving, de huurder zich niet kan 
vergissen omtrent het bestaan van genoemde wil (Cass., 8 jan. 1970, 
R. W., 1969-1970, 1571). 
Is de weigering tot huurvernieuwing niet op een wettige reden gesteund, 
dan is de vergoeding van 3 jaar huur verschuldigd, zoals bepaald in arti
kel 16, IV. Dit is o.m. het geval wanneer de weigering gesteund is op het 
feit dat de verhuurder de huurprijs te laag acht (Rb. Namen, 6 jan. 1969, 
]. Liege, 1968-1969, 149). 

C. Hernieuwing ondergeschikt aan gewijzigde voorwaarden. 

127. Bij de vraag om huurhernieuwing kan de verhuurder eveneens andere 
voorwaarden stellen aan de huurder Zo deze laatste ze niet aanvaardt dan 
zal hij de zaak aanhangig moeten maken voor de rechter binnen dertig 
dagen. Zo kan de verhuurder de opname in het contract vragen van andere 
voorwaarden, of ook de wijziging van de prijs. 
Artikel 14 geeft de eigenaar niet de mogelijkheid onderhandelingen aan 
te knopen met de huurder; hij client schriftelijk de huurvoorwaarden ter 
kennis te brengen waarvan hij zijn definitief akkoord met een huurver
nieuwing afhankelijk stelt (Rb. Namen, 6 jan. 1969,]. T., 1969, 280). 

128. N1EUWE vooRWAARDEN 

De rechter zou de schrapping van een clausule, vreemd aan de oorspronke
lijke overeenkomst, kunnen bevelen zo zij niet in strijd is met een gebie
dende wetsbeschikking. De rechtbank kan evenwel niet arbitrair een clau
sule van de oorspronkelijke overeenkomst vervangen door een andere die 
zou afwijken van hetgeen oorspronkelijk tussen partijen werd overeen
gekomen (Rb. Brussel, 19 jan. 1961, ]. T., 1961, 391). Zo kan de rechter 
ook niet tussenkomen indien de betwisting tussen huurder en verhuurder 
een voorwerp heeft vreemd aan de oorspronkelijke overeenkomst en bij
voorbeeld betrekking heeft op andere plaatsen of lokalen (Vred. Namen, 
4 nov. 1966, ]. Liege, 1966-1967, 295). 



Wanneer de initiale overeenkomst de huurprijs aan de index heeft ver
bonden in de mate waarin de index met IS punten zou stijgen, dan client 
de rechter niet te bevelen dat de nieuwe overeenkomst zou voorschrijven 
dat een aanpassing zou kunnen gebeuren bij elke stijging met 5 punten, 
daar de oorspronkelijke overeenkomst tussen partijen client nageleefd te 
worden (Rb. Brussel, 25 mei I963, ]. T., I963, 609). De beschikking van 
artikel 3 van de wet van 30 april I95I is gebiedend in de mate waarin de 
wet een der partijen tegen de andere heeft willen beschermen. In principe 
heeft de handelshuurovereenkomst een duur van negen jaar, zodat elke 
clausule die deze duur kan beperken de toestand van de huurder verzwaart. 
De rechter zou dus in de hernieuwde huurovereenkomst niet kunnen doen 
inlassen dat de verhuurder oak de mogelijkheid heeft een einde te stellen 
aan de huur bij het eindigen van elke periode van drie jaar (Rb. Brussel, 
25 mei I963, ]. T., I963, 609 met noot van J. J. Boels). Opgemerkt client 
te worden dat deze rechtspraak niet algemeen gevolgd wordt en zelfs veel
eer een uitzondering uitmaakt. Artikel I8 van de wet op de handelshuur
overeenkomsten bepaalt uitdrukkelijk dat de rechter oordeelt naar billijk
heid. Dit maakt het de rechter mogelijk te beslissen, zonder gebonden te 
zijn door uitsluitend objectieve criteria. De zeer uitgebreide rechtspraak 
bevestigt di t beginsel op grand waarvan de rechter souverein oordeelt, 
binnen het kader van de oorspronkelijke overeenkomst (Vred. Namen, 
3 maart I967, ]. Liege, I967-I968, 4; Cass., I4 okt. I966, Arr. Cass., I967, 
202; Pas., I967, I, 205; Vred. Namen, 4 nov. I966, ]. Liege, I966-I967, 
295). Wanneer in beginsel een aanbod niet vatbaar is voor verdeling, heeft 
artikel I 8 daarvan duidelijk afgeweken en staat het de rechter toe te be
slissen, binnen de omvang van de betwisting (Rb. Brussel, 29 maart I968, 
Ann. Not. Enr., I968, I63). 

Door te beslissen dat in de hernieuwde overeenkomst ingelast zal worden 
dat toepassing gemaakt wordt van artikel I2 van de wet, (mogelijkheid tot 
opzegging bij vervreemding van het verhuurde goed) op grand van de 
overweging dat een onverdeeldheid is ontstaan tussen verschillende mede
eigenaars, doet de rechter uitspraak overeenkomstig artikel I8 wanneer hij 
wijst op de billijkheid (Cass., I4 okt. I966, Arr. Cass., I967, 202; Pas., 
I967, I, 205; R. W., I967-I968, 99I; ]. T., I967, 93). 
Daar de gevolgen van een onteigening geregeld zijn door de wet op de 
onteigeningen voor openbaar nut, is er oak geen aanleiding om in de ver
nieuwde overeenkomst een clausule in te lassen waarbij de huurder de 
risico's en de nadelige gevolgen van een onteigening op zich zou moeten 
nemen (Vred. Brussel, I juli I966, ]. T., I966, 673). Een optie tot aankoop, 
bedongen in de oorspronkelijke overeenkomst ten voordele van de huurder, 
is vreemd aan de eigenlijke huurovereenkomst en er is dus geen aanleiding 
om de geldigheidstermijn ervan te verlengen ter gelegenheid van een 
huurhernieuwing (Vred. Brussel, I juli I966, ]. T., I966, 673). 

Tenslotte mag worden gezegd dat de rechter, bij wie een vraag om her
nieuwing rechtstreeks door de onderhuurder aanhangig is gemaakt, de 



bepalingen van de nieuwe huurovereenkomst kan vaststellen naar billijk
heid, zelfs zonder gebonden te zijn door de oorspronkelijke huurovereen
komst die verstrijkt (Vred. Luik, 16 nov. 1967, ]. Liege, 1967-1968, 143). 

129. HuuRPRIJS 

Wanneer er bij de vraag tot hernieuwing onenigheid ontstaat tussen de 
partijen betreffende gewijzigde voorwaarden, dan zal de rechter de in 
betwisting gebleven clausules bepalen en dit binnen de perken van de 
onenigheid tussen de partijen, zonder zich in hun plaats te stellen bij het 
opstellen van de overeenkomst (Vred. Brussel, 12 febr. 196s, ]. T., 196s, 
284). De wisseling van de wederzijdse eisen van de partijen maakt het 
gerechtelijk contract uit en begrenst het appreciatievermogen van de rech
ter (Vred. Brussel, 27 mei 1964, ]. T., 1964, S47). Wanneer de eisen inge
wikkeld zijn, moet het verwerpen van een deel ervan de rechter mogelijk 
maken eventueel de andere aan te passen om de eisen met elkaar in over
eenstemming te brengen (Rb. Brussel, 27 juni 19S9, T. Vred., 1961, 194). 
Bij gebrek aan akkoord omtrent de huurprijs kan de rechter aile vergelij
kingspunten inroepen, mits evenwel de rangorde te eerbiedigen die is 
ingesteld door artikel 19, te weten : de wijk, de agglomeratie, en ten slotte 
de streek. De wet op de handelshuurovereenkomsten heeft aldus een zeer 
realistische bepaling van de huurprijs willen bekomen (Rb. Brussel, 24 mei 
1963, ]. T., 1963, 62S). Bij het bepalen van de normale huurprijs client 
geen rekening te worden gehouden met de door de eigenaar uitgevoerde 
verbeteringen, wanneer deze zich over een reeds zeer lange periode ver
spreiden, vermits zij in dat geval reeds een bepaalde afschrijving hebben 
moeten ondergaan (Rb. Brussel, 24 mei 1963, ]. T., 1963, 62s). 
Wijzen wij er nog op dat het de rechter toegelaten is een indexclausule te 
doen opnemen in de hernieuwde overeenkomst. Ook hiertoe client de 
rechter te beslissen in billijkheid (Vred. Brussel, 46 kanton, 20 oct. 1966, 
]. T., 1967, 170; Rb. Brussel, IS dec. 1967, ]. T., 1968, 172). 

D. Hoger aanbod van derden 

IJO. Tenslotte kan de verhuurder, bij de vraag om huurhernieuwing, 
zich nog beroepen op het hager aanbod van een derde (artikel r6, I, S0 

en 21 van de wet van 30 april I9SI). Het ,gelijk zanbod" van de huurder, 
waarvan sprake in artikel 16, I, S0 is niet een aanbod dat identiek of gelijk 
is met dit van de derde, doch wei een minder voordelig aanbod voor de 
verhuurder. Het aanbod van de huurder dat naast een gelijke huurprijs ook 
een onzeker en voorwaardelijk aanbod van andere prestaties omvat, is 
,niet een gelijk aanbod" met dit van de derde wanneer deze laatste zich 
onvoorwaardelijk tot het leveren van de bijkomende prestaties verplicht 
(Cass., 22 november 1962, Pas., 1963, I, 367). 
Wanneer het aanbod van de huurder niet identiek moet zijn met dat van 
de derde, dan moet het toch voordeliger zijn voor de verhuurder. Dit is 



niet het geval wanneer de huurder aanbiedt dat de door hem uitgevoerde 
verbeteringen zonder vergoeding door de verhuurder zullen verkregen 
zijn (Rb. Luik, 18 jan. 1966, ]. Liege, 1965-1966, 237). 
Het aanbod van de derde client natuurlijk ernstig te zijn. De rechter zal 
dienen na te gaan of dit het geval is. Wanneer een winkelhuis aan twee 
huurders is verhuurd en een van hen voor zijn deel dat hij betrekt een 
aanbod doet dat slechts weinig hoger is dan de oorspronkelijke huurprijs, 
terwijl hij een aanzienlijk hoger aanbod doet voor het deel van het goed dat 
de andere huurder betrekt, dan moet hieruit niet noodzakelijkewijze wor
den afgeleid dat dit laatste aanbod niet ernstig is. lndien evenwel de andere 
huurder een aanbod doet gelijk aan dat van de eerste, dan client hij ver
kozen te worden, ook al is het voor de verhuurder beter slechts een huurder 
te hebben (Vred. Luik, r okt. 1964, Pas., 1964, III, ro7; ]. Liege, 1964-
1965, 294). 
Ook kan uit het grote verschil tussen de door de huurder betaalde prijs 
en het door de derde gedane aanbod niet worden afgeleid dat dit aanbod 
niet minder ernstig zou zijn (Vred. Brussel, 14 mei 1965, ]. T., 1966, 175). 
Wanneer het afwijzen van het aanbod van de derde enkel het gevolg is 
van een eenvoudige onregelmatigheid, dan staat de wet de verhuurder toe 
binnen de maand van de betekening van het vonnis een nieuw aanbod van 
een derde in te roepen (artikel 22). De verhuurder was hiervoor niet 
verplicht tijdens de besprekingen van het eerste aanbod uitdrukkelijk 
voorbehoud te maken een ander aanbod uit te lokken als het eerste zou 
worden afgewezen (Rb. Luik, I7 maart 1963, T. Vred., 1962, 73; ]. Liege, 
1961-1962, 226 en 125). Nochtans schept voormeld artikel 22 voor de ver
huurder niet de keuze tussen de hernieuwing van de overeenkomst en de 
mogelijkheid van een nieuw aanbod; het bepaalt alleen het recht een tweede 
aanbod voor te brengen (Rb. Luik, 17 maart 1961, Pas., 1961, III, 63; 
T. Vred., 1962, 357; ]. T., 1961, 576). Wanneer er kwaadwillig samen
heulen bestaat tussen de verhuurder en de derde kan geen nieuw aanbod 
meer worden voorgebracht (Rb. Luik, 17 maart 1961, T. Vred., 1962, 73). 
Het hoger aanbod, waarvan sprake in artikel 22 in fine moet uitgaan van 
een andere persoon dan diegene wiens eerste aanbod werd afgewezen 
(Cass., 22 jan. 1965, Pas., 1965, I, 504; ]. T., 1965, 227; Rb. Brussel, 
21 dec. 1962, R. W., I963-I964, 510; T. Vred., 1964, 158). 
Wanneer het aanbod van de derde en eventueel ook het tweede aanbod 
niet geldig worden verklaard door de rechter, dan wordt de huurovereen
komst hernieuwd aan de prijs en de voorwaarden tussen partijen overeen
gekomen of bepaald door de rechter die zich zal dienen te gedragen naar 
de bepalingen van de artikelen 18 en 19 van de wet van 30 april 1951. De 
rechter mag er zich dus niet toe beperken de huurhernieuwing uit te 
spreken tegen de prijs en de voorwaarden bepaald in de oorspronkelijke 
overeenkomst (Cass., 22 jan. 1965, Pas., 1965, I, 504; ]. T., 1965, 227; 
R. w., 1964-1965, 1761). 
Wanneer het aanbod van een derde een hogere huurprijs te betalen door de 



verhuurder aan de huurder slechts betekend wordt na het verstrijken van 
de termijn van drie maand te rekenen van de vraag tot huurhernieuwing, 
dan is deze betekening laattijdig en niet-ontvankelijk (Rb. Brussel, 17 juni 
1960, T. Vred., 1961, I93). 
Het aanbod van de derde is geldig ook al is het schrijven dat het aanbod 
inhoudt aileen getekend door de afgevaardigde beheerder van een naam
loze vennootschap. De betekening van het aanbod van de derde aan de 
huurder die de hernieuwing vraagt, moet niet de integrale tekst weergeven 
van het aanbod, doch aileen de elementaire bepalingen (Vred. Sint-Joost
ten-Node, 30 nov. 1966, T. Vred., 1967, 328). 

AFDELING 8 

VERGOEDING WEGENS UITZETTING 

131. GRONDSLAG 

Wanneer de huurder regelmatig de huurhernieuwing heeft gevraagd en 
hem deze geweigerd wordt op grond van een van de redenen opgesomd in 
artikel 14 en volgende, dan kan hij aanspraak maken op een vergoeding 
wegens uitzetting. De betaling van deze vergoeding is aldus een voorwaarde 
die de wetgever in bepaalde gevailen aan de eigenaar voor de uitoefening 
zijner rechten heeft verbonden. 
Deze vergoeding wegens uitzetting is een persoonlijk vorderingsrecht 
tegen de oorspronkelijke verhuurder, die niet tegen de nieuwe eigenaar kan 
uitgeoefend worden. Deze eigenaar staat buiten de aanvraag tot huurher
nieuwing en de weigering daarin toe te stemmen ; het is zonder belang 
of hij al dan niet op de hoogte ervan werd gehouden (zie verder : aanbod 
van derde). Tegenover de nieuwe eigenaar kan de huurder geen beroep 
doen op het hem in artikel 27 ten opzichte van de oorspronkelijke ver
huurder toegekende recht (Rb. Brugge, 8 febr. 1964, R. W., I964-1965, 
212). 
De juridische grond van dit recht op vergoeding wegens uitzetting is te 
vinden in het verlies dat ingevolge het vervroegd eindigen van de overeen
komst door de huurder wordt geleden. Derhalve zal dan ook de huurder 
aileen aanspraak kunnen maken op een vergoeding wanneer hij eigenaar is 
van het handelsfonds (Vred. Luik, 17 juni 1965, ]. Liege, 1965-1966, 14; 
Vred. Moeskroen, 19 febr. 1964, T. Vred., 1965, 79; Vred. Luik, IS okt. 
1962, T. Vred., 1963, 277; ]. Liege, 1962-1963, I73; Rb. Luik, 30 juni 
1966, ]. Liege, 1966-1967, 67; Cass., 24 maart I966, Pas., 1966, I, 958; 
R. W., 1966-1967, 389; Cass., 8 febr. I968; Pas., 1968, I, 708; Arr. Cass., 
I968, 756; Vred. Luik, 17 juni 1965, Pas., 1966, III, I48), en dit aileen in 
de bij de wet voorgeschreven gevailen (Rb. Brussel, I dec. 1961, T. Vred., 
1962, 380). 
Is de verhuurder eigenaar van het handelsfonds en heeft de huurovereen
komst betrekking op het verhuurde goed zowel als op het handelsfonds; 



dan zal de huurder alleen aanspraak kunnen maken op een vergoeding zo 
hij bewijst dat de waarde van het handelsfonds met minstens IS % is ge
stegen. Deze bepaling van artikel 25, laatste alinea, heeft een algemene 
draagwijdte en is niet alleen van toepassing op de gevallen opgesomd in de 
vorige alinea's van artikel25, doch ook op het geval beschreven in artikel I6, 
IV, (Cass., 24 maart I966, Pas., I966, I, 958; R. W., I966-I967, 389; Rb. 
Luik, 30 juni I966, ]. Liege, I966-1967, 67). 
De schade bestaat voor de huurder vanaf het ogenblik dat hij weet dat hij 
zijn bedrijf niet meer zal kunnen voortzetten (Rb. Brussel, I dec. 1961, 
T. Vred., I962, 380). Wanneer de verhuurder overeenkomstig artikel 5, 
se lid, van de wet van 30 april 195I v66r de vervaldag met opzegging een 
einde heeft gesteld aan de overeenkomst dan is hij niet ontslagen van de 
verplichting de door artikel 26 van diezelfde wet voorgeschreven vergoeding 
wegens uitzetting te betalen, zo hij nadien verklaard heeft die opzegging te 
verzaken. Anders zou het zijn indien het verzaken van de gegeven op
zegging door de huurder werd aanvaard (Cass., 22 nov. I963, Pas., I964, 
I, 3I3; R. W., I964-I965, SI; T. Vred., I964, 3I4). 
In een arrest van 25 maart I966 (Pas., 1966, I, 968) heeft het hof van 
cassatie beslist dat zelfs wanneer het handelsfonds toebehoort aan de onder
huurder, deze laatste geen recht heeft op een vergoeding wegens uit
zetting, doch alleen de hoofdhuurder. Dit arrest werd gevolgd in een vonnis 
van de rechtbank te Luik van 16 juni 1967 (].Liege, I967-I968, I47; 
]. T., 1967, 723), rechtspraak nadien nogmaals bevestigd door een arrest 
van het hof van cassatie van 8 februari 1968 (Arr. Cass., 1968, 756). 
Een vonnis van de rechtbank te Verviers van I februari I967 (].Liege, 
I966-1967, 268) besliste evenwel anders en kende de vergoeding toe aan 
de onderhuurder-eigenaar van het handelsfonds. 

Het hof van cassatie steunde zijn beslissing telkens op de voorbereidende 
werken van artikel I, I0 en 3° van de wet van 29 juni 1955 tot wijziging 
van de wet van 30 april I95I op de handelshuurovereenkomsten. Wanneer 
deze arresten eveneens uitdrukkelijk vermelden dat de vergoeding wegens 
uitzetting werd ingesteld ter bescherming van het handelsfonds, dan mag 
men zich wei afvragen of het toekennen van de vergoeding aan de hoofd
huurder, wanneer het handelsfonds aan de onderhuurder toebehoort, 
wei een adekwate gevolgtrekking is van het principe. Artikel I I, ·II van de 
wet bepaalt toch dat de onderhuurder-eigenaar van het handesfonds aan
spraak kan maken op de vergoeding wegens uitzetting zo de hoofdhuurder 
hem de huurhernieuwing weigert. Er is niet het minste beletsel de ver
goeding wegens uitzetting toe te kennen aan de onderhuurder zo de eige
naar zich verzet tegen de hernieuwing. Nu wordt de vergoeding toch toe
gekend aan de hoofdhuurder die geen eigenaar is van het handelsfonds en 
dus toch geen bijzondere bescherming kan eisen, ook al heeft hij het recht 
de huurvernieuwing te vragen. 
Is de weigering gesteund op verschillende redenen, dan zal geen vergoeding 
verschuldigd zijn wanneer een ervan die door de rechtbank wordt aan-



vaard, overeenkomstig de wet geen aanleiding tot vergoeding geeft (Vred. 
Luik, 14 maart 1966, Pas.,1966, III, 100). 
Is de huurder failliet gegaan, dan mag de curator de vergoeding in zijn naam 
opeisen (Hrb. Nijvel, 21 april 1966, Rec. fur. Trib. Niv., 1965-1966, 154). 
De eis client ingeleid te worden binnen het jaar na het feit dat aanleiding 
gaf tot de vordering, zoniet is de eis niet-ontvankelijk (Vred. Luik, 12 nov. 
1964, ]. Liege, 1964-1965, 134). 
Volgens sommige rechtspraak is de vordering tot betaling van een ver
goeding wegens uitzetting niet-ontvankelijk zolang de uitzetting niet 
voltrokken is (Vred. Dinant, 16 nov. 1962, T. Vred., 1963, 73). In dit 
geval moet worden gevreesd dat artikel 27 van de wet (retentierecht : zie 
Vred. Luik, 21 juni 1962, T. Vred., 1963, 277; ]. Liege, 1962-1963, 248) 
elk nut verliest, zodat de huurder het recht moet hebben de vordering in 
te leiden v66r zijn vertrek (Vred. Luik, 21 april 1962, ]. T., 1962, 354; 
T. Vred., 1962, 317). 
De huurder, die de vergoeding wegens uitzetting heeft ontvangen, zou 
nog een retentierecht kunnen uitoefenen op het gehuurde goed, teneinde 
betaling te bekomen van de vergoedingen hem verschuldigd voor de ver
anderingskosten, maar dan op grand van het gemeenrecht. Hij zal evenwel 
moeten voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het gemeenrecht 
zodat zijn schuldvordering als vast en eisbaar moet kunnen worden be
schouwd (Vred. Luik, 24 maart 1966, ]. Liege, 1965-1966, 294). 
Een hoofdeis in vanwaardeverklaring van een opzegging en in uitdrijving 
heeft een voorwerp dat volledig verschillend is van de tegenvordering in 
betaling van een vergoeding wegens uitzetting die als corrolarium heeft een 
eis in vrijstelling van de verplichting tot betaling van huur zolang voormelde 
vergoeding niet is betaald (Cass., 4 mei 1962, Pas., 1962, I, 987). 

132. 0VERNAME OM HET GOED ZELF TE BETREKKEN 

De huurder heeft geen recht op vergoeding wegens uitzetting wanneer de 
verhuurder bij weigering tot huurhernieuwing uitdrukkelijk zijn wil liet 
kennen het goed zelf in gebruik te nemen of als kapitaalvennootschap de 
hoofdzetel naar het gehuurde goed over te brengen of deze zetel uit te 
breiden, zelfs indien tevens vermeld wordt dat het goed zal wederopge
bouwd worden om de eigen ingebruikneming of zeteluitbreiding te ver
wezenlijken (Vred. Vilvoorde, 2 mei 1963, T. Vred., 1965, · 379; Vred. 
Luik, 24 sept. 1964, ]. Liege, 1964-1965, 71). Het is, wat de kapitaals
vennootschap betreft, niet nodig er haar voornaamste zetel in onder te 
brengen, daar de beschikkingen van artikel 17 niet van toepassing zijn voor 
de opzegging opgenomen in artikel 12 (Vred. Luik, 16 febr. 1963, T. Y.r:ed., 
1963, 278; Pas., 1963, III, 41; ]. Liege, 1962-1963, 215). 
Overeenkomstig artikel 25, 3° van de wet van 30 april 1951 zal de verhuur
der een vergoeding gelijk aan drie jaar huur verschuldigd zijn indien hij 
niet binnen zes maanden en gedurende minstens twee jaar de inzichten, 
waarvoor opzegging werd gegeven, ten uitvoer brengt. Wanneer de ver-



huurder nooit persoonlijk het goed heeft betrokken, dan client de vordering 
door de uitgewonnen huurder ingeleid binnen het jaar (Vred. Luik, 
22 nov. 1962, ]. Liege, 1962-1963, 126) dat aanvang neemt nadat de termijn 
van zes maanden, gedurende welke de verhuurder zijn inzicht moest ver
wezenlijken, verstreken is (Rb. Brussel, 8 febr. 1964, ]. T., 1964, 707; 
Vred. Neerpelt, 21 maart 1960, T. Vred., 1961, 230). 
Wijzen wij er nog op dat het verhuurde goed ,betrekken" niet noodzakelijk 
onderstelt het goed ,bewonen" (Vred. Antwerpen, 21 nov. 1962, T. Vred., 
!963, 378). 

133• UITSLUITING VAN HANDELSBESTEMMING 

Om overeenkomstig artikel 16, I, 2° en 25, 1° het goed ,een bestemming le 
geven die elke handelsonderneming uitsluit", volstaat het niet het goed zijn 
handelsbestemming te ontnemen. De verhuurder moet het goed een andere 
bestemming geven, wat niet het geval is wanneer hij het gebouw sloopt 
(Cass., 22 febr. 1968, Pas., 1968, I, 781; Arr. Cass., 1968, 831). 
Wanneer de verhuurder bij de weigering de bedoeling heeft het goed te 
bestemmen voor andere doeleinden dan voor het drijven van handel, 
dan is hij een vergoeding wegens uitzetting verschuldigd gelijk aan een 
jaar huur. Had de verhuurder het inzicht zelf het goed te betrekken (geval 
waarin dus geen vergoeding wegens uitzetting verschuldigd is) om er geen 
handel_in_ uit te baten, dan ~aL di~nen_ n<tg~g~<m_tE: _wwclell w~lke. d(!_ O\l_et:.
wegende beweegreden is geweest. Het is evident dat dergelijke kwestie 
zeer moeilijk oplosbaar is (zie hieromtrent R.P.D.B., Tw. Baux Commer
ciaux, nr. 274-278; Reyntjens en Van Reepinghen, Precis de propriete 
commerciale, nr. 214). 

134· WEDEROPBOUW 

Wordt een vervroegd einde gesteld aan de overeenkomst ten einde de 
verhuurder het goed te Iaten weder op bouwen, dan is een vergoeding 
wegens uitzetting verschuldigd gelijk aan een jaar huur. 
De wet van 30 april 195 I, waarbij de uitzetting toegelaten wordt wegens 
wederopbouw vereist enkel dat binnen 6 maand na het verlaten van het 
goed door de huurder, de verhuurder het ingeroepen inzicht verwezenlijkt 
of minstens ernstig aangevangen. Een vertraging in de uitvoering van de 
werken kan in niets de juridische gevolgen die voortspruiten uit die vast
stelling, wijzigen (Rb. Luik, 12 maart 1965, T. Vred., 1965, 314; ]. Liege, 
1964-1965, 282; ]. T., 1965- 542). De rechter kan ook wegens ernstige 
redenen, een termijn geven aan de verhuurder, teneinde hem zijn bedoeling 
ten uitvoer te Iaten brengen (Rb. Brussel, 21 april 1962, ]. T., 1962, 373). 
Is er een geschil ontstaan over het betrekken van het goed zonder recht 
noch titel door de huurder, dan loopt die termijn van zes maand pas nadat 
aan dat geschil een einde werd gemaakt door een definitieve rechterlijke 
uitspraak. De rechtsvordering van de huurder tot betaling van een ver-
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goeding wegens uitzetting moet worden ingesteld binnen een jaar te reke
nen van het feit waarop de vordering gegrond is. In dit geval begint die 
termijn te lopen zes maanden na de rechterlijke uitspraak (Vred. Sint
Truiden, 28 juni 1968, T. Not., 1969, 69). 
Overeenkomstig artikel 25, 1° van de wet van 30 april 1951 zal geen ver
goeding wegens uitzetting verschuldigd zijn wanneer het slopen of het 
wederopbouwen van het goed noodzakelijk gemaakt worden door de staat 
van ouderdom ervan, door overmacht of door wettelijke of reglementaire 
bepalingen. Zo zal de onteigenaar die, in plaats van het te onteigenen, 
het goed heeft verworven, een einde kunnen stellen aan de huurovereen
komst in de voorwaarden bepaald in artikel I 2 van de voormelde wet. In 
dit geval zal de onteigenaar geen vergoeding wegens uitzetting verschuldigd 
zijn wanneer de afbraak van het goed, met welk doel een einde aan de ver
huring werd gesteld, gerechtvaardigd is door onteigeningsbesluiten (Vred. 
Luik, 7 juni 1962, T. Vred., 1963, 72; Vred. Luik, 28 jan. 1964, T. Vred., 
1964, 314; Vred. Brussel, 7 nov. 1967, ].T., 1968, 225). 

135• UITOEFENING VAN SOORTGELIJKE HANDEL 

Wanneer de verhuurder een soortgelijke handel zal drijven in het onroe
rend goed, dan is de vergoeding wegens uitzetting gelijk aan twee jaar 
huur (art. 25, 2°). Voor de beoordeling van het begrip ,soortgelijke handel' 
client als richtgevend beginsel te worden gehuldigd dat de feitelijke of 
mogelijk onrechtmatige inbezitneming van een aanzienlijk gedeelte der 
klienteel in het algemeen als kenteken voor de uitoefening van een soort
gelijke handel geldt (Vred. Marancy, 2 maart 1966, ]. Liege, 1968-1969, 79; 
Vred. Sint-Gillis-Brussel, 13 april 1966, Pas., 1967, III, 82; T. Vred., 1967, 
243). Zo moet als uitbating van een soortgelijke handel, worden beschouwd 
het openen van een eethuis in een voordien ter plaatse geexploiteerde drank
gelegenheid met koud buffet wanneer uit de terzake bestaande gegevens 
blijkt dat buiten het enkele feit dat in de desbetreffende inrichting het 
zwaartepunt naar het spijzenverbruik werd verlegd, niets in de tegenwoor
dige uitbating erop wijst dat het bewuste tot restaurant omgevormde 
drankhuis-met-koud-buffet qua uitrusting, standing, spijskaart en prijzen
lijst voor een ander publiek zou zijn bestemd (Rb. Brussel, 8 juni 1962, 
R. W., 1962-1963, 1955; T. Vred., 1964, 159; Rb~ Brussel, 5 april 1962, 
R. W., 1962-1963, 6o3). 
Zo soortgelijk mogen worden genoemd de handelsbedrijven die zich tot 
dezelfde klienteel richten, zal de oprichting van een nieuwe afdeling in een 
groat warenhuis in de door de uittredende huurder verlaten lokalen niet 
als uitbating van elke soortgelijke handel mogen worden beschouwd, daar 
zulks niet van die aard is dit naar de andere afdelingen een merkbaar deel 
van de klienteel aangetrokken wordt (Rb. Brussel, 17 okt. 1961, ]. T., 1961, 
755; T. Vred., 1962, 73). 
Opdat evenwel de vergoeding wegens uitzetting zou verschuldigd zijn, 
moet de soortgelijke handel worden ingerichf en uitgebaat in de lokalen die 
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het voorwerp waren van de hernieuwde overeenkomst (Vred. Luik, 
24 sept. 1963, T. Vred., 1965, 109). 
Merken wij tenslotte nog op dat overeenkomstig artikel 25, 6° § 3 de 
huurder bij de rechter een nog hogere vergoeding kan vorderen wanneer 
wegens het voordeel dat de verhuurder uit de uitwinning gehaald heeft, 
de vergoeding kennelijk ontoereikend is (Rb. Brussel, 28 nov. 1963, R. W., 
1963-1964, u6s). 
Bij de beoordeling van het bedrag van deze hogere vergoeding kan de 
rechter rekening houden met het verlies van het handelsfonds enerzijds en 
met de moeilijkheid een onroerend goed met soortgelijke handelsligging 
te kunnen vinden anderzijds (Cass., 2 april 1964, Pas., 1964, I, 819). 

136. NIET VERWEZENLIJKING VAN DE REDEN BINNEN ZBS MAANDEN 

Wanneer binnen zes maanden de verhuurder het voornemen niet tenuit
voer brengt met het oog waarop hij het goed tegen de huurder heeft kunnen 
uitwinnen, en dit gedurende minstens twee jaar, dan is een vergoeding 
wegens uitzetting verschuldigd gelijk aan drie jaar huur. De erfgenamen 
van de huurder bezitten dezelfde rechten als hun rechtsvoorganger, 
vermits zij de voortzetters zijn van de persoon van de de cujus (Vred. 
Andenne, 20 nov. 1964, T. Vred., 1965, 314). Na de weigering kan de 
verhuurder nog steeds aan het goed een andere bestemming geven dan die 
waarvoor hij de huurder heeft kunnen uitwinnen doch dan tegen betaling 
van de vergoeding wegens uitzetting (Cass., 21 juni 1963, Pas., 1963, I, 1 I 12). 
De termijn van zes maanden begint te !open vanaf het ogenblik waarop de 
huurder het huis effectief heeft verlaten, ook al blijft de huurder na het ein
digen van de overeenkomst nog het goed betrekken tegen betaling van een 
bezettingsvergoeding (Rb. Tongeren, 24 dec. 1965, R. W., 1966-1967, 215). 
In sommige gevallen zal de termijn slechts beginnen !open vanaf de dag 
waarop het vonnis kracht van gewijsde heeft bekomen (Vred. Sint-Truiden, 
18 juni 1968, ]. Liege, 1968-1969, 72). 
De vervaltermijn van een jaar binnen welke de huurder zijn vordering 
tot het bekomen van de vergoeding wegens uitzetting moet jnstellen, 
begint te !open na het verstrijken van die zes maanden wanneer 
de huurvernieuwing geweigerd werd wegens voorgenomen afbraak en 
wederopbouw (Vred. Sint-Truiden, 18 juni 1968, R. W., 1969-1970, 1801), 
en in de andere gevallen vanaf de datum van het feit dat aanleiding geeft 
tot de vordering (Vred. Sint-Truiden, 18 juni 1968, ]. Liege, 1968-1969, 72). 
Het voornemen om weder op te bouwen betreft de persoon van de ver
huurder, en kan niet door de koper van het goed, rechtverkrijgende onder 
bijzondere titel van de verhuurder, uitgevoerd worden. Er wordt dus geen 
uitzondering aangenomen ingeval de verhuurder het verhuurde goed 
verkoopt en zich aldus in de onmogelijkheid stelt zelf het voornemen uit 
te voeren dat hij had uitgedrukt (Cass., 20 mei 1966, R. W., 1967-1968, 
445; Pas., 1966, I, 1189; Rb. Luik, 29 sept. 1967, ]. Liege, 1967-1968, 
250; Vred. Luik, 29 sept. 1966, ]. Liege, 1967-1968, 54). 
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Heeft de verhuurder als reden voor de weigering van huurvernieuwing 
opgegeven dat hij het door een van zijn kinderen wenste te laten betrekken, 
dan verwezenlijkt hij dit voornemen niet wanneer hij het goed binnen 
twee jaar na de dag waarop de huurder het goed verlaten heeft, gedeeltelijk 
aan een derde verhuurt (Vred. Sint-Truiden, 27 juni 1967, R. W., 1968-
1969, 804; T. Not., 1967, 275). 
Was de weigering van huurvernieuwing gesteund op het inzicht van de 
verhuurder zelf een andere handel in het goed uit te baten, dan brengt 
hij zijn voornemen ten uitvoer door binnen zes maanden werken te beginnen 
met het oog op de persoonlijke betrekking (Rb. Tongeren, 24 dec. 1965, 
R. W., 1966-1967, 215). Het is dus voldoende dat het voornemen van de 
verhuurder gematerialiseerd wordt op ernstige en onbetwistbare wijze 
binnen zes maanden (Vred. Charleroi, 16 dec. 1968, Pas., 1969, III, 98). 
Is de niet uitvoering van het voornemen te wijten aan omstandigheden 
vreemd aan de wil van de verhuurder, dan kan wegens ernstige redenen de 
rechter de verplichting van de verhuurder opheffen (Vred. Charleroi, 
16 dec. 1968, Pas., 1968, III, 98). 
Wanneer een van de redenen waarop de weigering van huurhernieuwing is 
gesteund geen vergoeding wegens uitzetting voor de huurder meebrengt, 
en andere wel, dan kan de huurder geen aanspraak maken op een vergoe
ding wanneer het eerstvermelde voornemen door de verhuurder wordt 
verwezenlijkt (Rb. Namen, 23 april 1968, ]. Liege, 1968-1969, 292). 

IJ7• HoGER AANBOD VAN EEN DERDE 

Zo de huurder uitgedreven werd tengevolge van een hager aanbod van 
een derde, zal de vergoeding wegens uitzetting gelijk zijn : aan een jaar 
nieuwe huur zo de handel, door de nieuwe huurder uitgebaat, verschillend 
is, en aan twee jaar zo de handel dezelfde is (art. 25, 4°). De betekening 
van het aanbod van de derde aan de huurder moet evenwel niet inhouden 
welke de aard is van de handel die door de nieuwe huurder zal worden 
uitgebaat (Rb. Brussel, 31 maart 1961, ]. T., 1962, 385, n° 166). 
De derde huurder die de vergoeding wegens uitzetting moet betalen kan de 
vermindering ervan in rechte bekomen ingeval de handel v66r de beeindi
ging van het huurceel door de vroegere huurder verwaarloosd was of in 
verval verkeerde ; de uitgedreven huurder kan een bijkomende vergoeding 
vorderen wanneer de voordelen die de verhuurder uit de beeindiging van de 
huurovereenkomst trekt, werkelijk overdreven zijn. De vraag te weten of 
die voordelen werkelijk overdreven zijn, en zo ja, in welke mate, is een 
feitenkwestie ter appreciatie van de rechter gelaten (Vred. Sint-Joost-ten
Node, 21 jan. 1969, T. Vred., 1969, 284). 

IJ8. OPENING VAN SOORTGELIJKE HANDEL 

Wanneer de eigenaar of de nieuwe verhuurder in het onroerend goed een 
handel uitbaat gelijkaardig als die van de uitgewonnen huurder, dan is de 
vergoeding wegens uitzetting gelijk aan twee jaar huur. Indien de uitbating 
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van een soortgelijke handel wordt aangevat binnen de twee jaar na de 
uitdrijving en dit zonder dat de verhuurder bij die uitdrijving zijn wil had 
te kennen gegeven een handel uit te baten in het goed, dan is de vergoeding 
gelijk aan drie jaar huur. Deze termijn van twee jaar begint pas te lopen 
vanaf de datum waarop de uitgedreven huurder werkelijk de lokalen heeft 
verlaten. Dit zal evenwel niet het geval zijn wanneer de huurder, die de 
lokalen moet verlaten, ze toch blijft bezetten tegen de wil van de eigenaar 
en dank zij een door hem ingeleide procedure die dan later als ongegrond 
werd afgewezen (Cass., 20 jan. 1961, Pas., r96r, I, 540; Vred. Luik, 9 febr. 
1962, j. Liege, 1961-1962, 207). 
Twee handelsuitbatingen zijn gelijkaardig wanneer de klientele van de 
uitgedreven huurder een belangrijke aanwinst kan uitmaken voor de zaken 
van de verhuurder die zich in het verhuurde goed gevestigd heeft (Vred. 
Sint-Truiden, 23 april 1968, ]. Liege, r968-r969, 151). 

139· VERKOOP 

Zoals hoven gezegd kan de koper de huurder uitdrijven bij opzegging van 
een jaar binnen de drie maanden van de verwerving. Een vergoeding 
wegens uitzetting is slechts verschuldigd in de veronderstellingen opgeno
men in de wet. Deze verplichting van de koper verschilt van diegene die 
voortspruit uit de artikelen 1744 en 1745 B.W. welke de verkoper-verhuur
der de verplichting opleggen een vergoeding te betalen, zelfs indien in de 
huurovereenkomst de eventuele verkoop voorzien was. Het ku~l.lleren 
van de vergoeding is dus mogelijk, maar de wet van 1951 heeft de regels, 
gebaseerd op plaatselijke gebruiken inzake vooropzegging afgeschaft en het 
artikel 1745 kan slechts toegepast worden wanneer de huurovereenkomst 
het bedrag van de eventuele vergoeding wegens uitwinning heeft vastgelegd 
(Vred. Luik, r febr. 1962, T. Vred., 1962, 316). 
De artikelen 1745, 1746 en 1747 B.W., die een vergoeding toekennen aan de 
uitgewonnen huurder zijn suppletieve bepalingen en zijn slechts toepasselijk 
wanneer in de huurovereenkomst ,geen enkele beschikking nopens schade
vergoeding" werd ingelast (art. 1744 B.W.). Een beschikkingvan dergelijke 
aard is de bepaling in een handelshuurovereenkomst waarbij de partijen, 
met het oog op de eventueel verschuldigde vergoeding wegens uitzetting, 
overeengekomen zijn dat de verkrijger een einde zal kunnen stellen aan de 
huurovereenkomst ,om de. redenen en tegen de voorwaarden bepaald bij 
artikel r2 van de wet van 30 april 1951", zelfs wanneer uit deze beschikking 
zou blijken dat in bepaalde gevallen geen vergoeding verschuldigd rs 
(Cass., 8 april 1965, Pas., 1965, I, 845; R. W., 1965-1966, 241). 

140. VERDELING TUSSEN DE HUURDER EN DE ONDERHUURDER 

Ingevolge de wet van 29 juni 1955 kan de rechter de vergoeding, door de 
verhuurder verschuldigd, verdelen tussen de hoofdhuurder en de onder
huurder. Het bestaan van een onderhuurder zal het bedrag der vergoeding 
niet wijzigen, maar de rechter werd de mogelijkheid gegeven het niet 
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volledig toe te kennen aan de hoofdhuurder die een deel ervan zal dienen 
over te dragen aan de onderhuurder. 
Wanneer het gewijzigde artikel 25 de mogelijkheid tot verdeling van de 
vergoeding wegens uitzetting tussen de huurder en de onderhuurder 
voorziet, dan kan die verdeling niet gebeuren wanneer een van heiden 
geen de minste titel kan doen gelden (Vred. Luik, 17 juni 1965, ]. T., 1966, 
99). 

141, BEREKENING 

In de meeste gevallen is de vergoeding wegens uitzetting forfaitair vast
gesteld; zij zal worden berekend op basis van de huurprijs die betaald werd 
ten tijde van de uitdrijving. 
Is de weigering van huurhernieuwing gesteund op verschillende motieven, 
waarvan de ene een recht op een vergoeding wegens uitzetting ten voordele 
van de huurder meebrengen, en de andere niet, dan zal geen vergoeding 
verschuldigd zijn zo dat voornemen wordt verwezenlijkt dat geen vergoe
ding wegens uitzetting meebrengt (Vred. Luik, 14 maart 1966, ]. Liege, 
1966-1967, ro8). 
De wet heeft evenwel uitdrukkelijk bepaald dat wanneer de forfaitaire 
vergoeding wegens uitzetting, zoals vastgesteld in artikel 25, manifest 
onvoldoende is, de huurder zich tot de rechter kan wenden. Hierbij worden 
de gevallen bedoeld waarin de verhuurder een buitengewoon voordeel 
trekt uit de uitdrijving in wanverhouding met het forfaitair vastgesteld 
bedrag (Cass., ro okt. 1968, Pas., 1969, I, 156; Arr. Cass., 1969, 161). 
Wanneer de huurder er zich toe beperkt een vergoeding te vorderen gelijk 
aan drie jaar huur, dan hoeft hij geen bewijs te leveren omtrent de omvang 
van zijn schade (Cass., 25 april 1966, R. W., 1966-1967, 391). Is een hogere 
vergoeding verschuldigd in geval het voordeel, dat de verhuurder uit de 
uitzetting trekt dusdanig is, dat de forfaitaire vergoeding klaarblijkelijk 
ontoereikend is, dan doet de rechter uitspraak in billijkheid zodat hij, voor 
het bepalen van de totale vergoeding wegens uitzetting, rekening mag 
houden met het voordeel dat de verhuurder uit de uitzetting getrokken 
heeft, alsook met aile elementen van de zaak die het bedrag van de ver
goeding kunnen beinvloeden (Cass., 28 maart 1969, R. W., 1969-1970, 
268; ]. T., 1969, 404; Pas., 1969, I, 670; Arr. Cass., 1969, 71 I; Cass., 
2 april 1964, Pas., 1964, I, 819). 
Wijzen wij erop dat de huurder zich kan verzetten tegen de uitdrijving 
zolang de vergoeding wegens uitzetting niet is betaald (Vred. Luik, 18 febr. 
1965, Pas., 1966, III, 66). 

142. bE HUURDER VRAAGT GEEN VERNIEUWING 

Wanneer de huurder nagelaten heeft de huurhernieuwing te vragen, dan 
neemt de huur een einde bij het verstrijken van de bedongen termijn van 
negen jaar (Vred. Oudenaarde, 4 nov. 1968, T. Vred., 1969, 299). 
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Wordt de huurder evenwel in het bezit van de lokalen gelaten, dan komt 
er een nieuwe huur tot stand van onbepaalde duur (Cass., 2 dec. 1968, 
Arr. Cass., 1969, 341; Pas., 1969, I, 318; R. W., 1968-1969, II21; Vred. 
Sint-Truiden, 4 okt. 1966, R. W., 1966-1967, 1346; Vred. Sint-Truiden, 
II okt. 1966, ]. Liege, 1966-1967, 120). Aan deze huurovereenkomst van 
onbepaalde duur kan een einde worden gesteld door de verhuurder door 
een vooropzegging van achttien maanden met de mogelijkheid voor de 
huurder dan nog de huurhernieuwing te vorderen. 
Naar een vonnis van het vredegerecht te Seraing (27 sept. 1967, ]. T., 
1967, 595; R. P. Not., 1967, 429; Pas., 1968, III, 131) zou een dergelijke 
overeenkomst van onbepaalde duur volledig ontsnappen aan de bevoegdheid 
van de wet op de handelshuurovereenkomsten. Deze beslissing is ons 
inziens al te strak. Het staat vast dat sommige bepalingen van de wet op de 
handelshuurovereenkomst geen toepassing meer kunnen vinden, zoals bij
voorbeeld artikel 6 betreffende de herziening van de huurprijs, aangezien 
er bij deze overeenkomst van onbepaalde duur geen sprake kan zijn van 
driejaarlijke perioden. Nochtans verzet artikel 14 van de wet van 30 april 
1951 er zich uitdrukkelijk tegen dat deze overeenkomst zou vallen onder de 
algemene bepalingen van gemeen recht, althans wat de door de huurder 
in acht te nemen termijnen van opzegging betreft. Dit artikel bepaalt niet 
de opzeggingstermijn na te leven door de huurder die dus wei, bij gebreke 
aan uitdrukkelijke afwijking, de bepalingen van gemeen recht dienaan
gaande zou kunnen inroepen (Zie hieromtrent Rb. Brussel, 8 maart 1958, 
]. T., 1958, 344). Klaarblijkelijk heeft de wetgever alleen de huurder willen 
beschermen, die aldus nog de mogelijkheid heeft een huurvernieuwing te 
vragen, terwijl hem, indien hij dit niet wenst te doen, toch een minimum
termijn gegeven wordt. 

AFDELING 9 

BEVOEGDHEID EN RECHTSPLEGING 

143· De geschillen betreffende de handelshuurovereenkomsten behoren 
tot de bevoegdheid van de vrederechter (Vred. Aarlen, 26 juni 1964, 
]. Liege, 1965-1966, 168; Vred. Brussel, 12 maart 1965, ]. T., 1965, 708). 
De vrederechter is dus bevoegd om kennis te nemen van de eis tot ver
breking van een huurovereenkomst betreffende een onroerend goed ten 
gebruike van een herberg (Rb. Aarlen, 17 dec. 1965, ]. Liege, 1965-1966, 
195). Zo zal de vrederechter ook bevoegd zijn te beslissen over de vergoe
ding wegens uitzetting zo deze gevorderd wordt bij toepassing van de wet 
van 30 april 1951 (Vred. Luik, 9 febr. 1962, ]. Liege, 1961-1962, 207), als
mede over een vordering tot uitvoering van een verplichting tot herstel 
van een gebouw wanneer dergelijke vordering samenhangt met de ver
huring van een handelsfonds (Vred. Aat, 17 april 1962, T. Vred., 1962, 
380). 



De overeenkomst ,contract tot vergunning van uitbating", waardoor een 
der partijen het recht heeft om een gebouw te betrekken en het daarin ge
vestigde handelsfonds uit te baten tegen betaling van een vergoeding per 
maand en met de verplichting uitsluitend dranken van de eiseres te kopen 
en te tappen, moet beschouwd worden als een huurovereenkomst gepaard 
gaande met de verhuring van een handelsfonds waarop art. 3 van de wet 
op de bevoegdheid en artikel29 van de wet van 30 april 1951 van toepassing 
zijn. Heeft de vordering aileen de betaling van achterstallige huurgelden en 
vergoeding van huurschade tot voorwerp, zonder dat het beding betreffende 
de bierlevering ter sprake komt, dan behoort zij tot de bevoegdheid van de 
vrederechter (Vred. Beringen, 6 dec. 1963, T. Vred., 1965, 377). 
Wanneer het geheel van een handelshuur draait rand het beding van 
uitsluitende bevoorrading in produkten die door de verhuurder moeten 
geleverd worden, is dat beding de wezensvoorwaarde van de huurovereen
komst waar het in voorkomt. De vrederechter is dan ook aileen bevoegd om 
er kennis van te nemen ingevolge artikel 29 van de wet van 30 april 1951. 
De raming van het nadeel dat door de schending van een wezensvoorwaarde 
van de handelshuur wordt veroorzaakt, behoort eveneens tot de bevoegd
heid van de vrederechter (Rb. Brussel, 5 okt. 1962, ]. T., 1962, 870; 
T. Vred., 1963, 73; anders : Hrb. Oostende, 22 oct. 1959, R. W., 1962-1963, 
1493; T. Vred., 1964, 159). 
Wanneer een vergoeding wegens uitzetting gevorderd wordt op grand 
van de wet van 30 april 1951, dan is de vrederechter bevoegd. Dit is niet het 
geval met de vergoeding wegens uitzetting gevorderd wegens voortijdige 
verbreking van een verhuring van een onroerend goed en handelszaak. 
(Vred. Luik, 9 febr. 1962, T. Vred., 1962, 231). De huurovereenkomst, 
toegestaan aan de eigenaar van een handelszaak, is een bestanddeel van 
die zaak en wordt door de partijen beschouwd als een bijzaak van de ver
koop ervan. Daar de verkoop van een handelszaak een handelsdaad is, 
is het dus de rechtbank van koophandel die bevoegd is om kennis te nemen 
van de vraag tot ontbinding van de huurovereenkomst (Hrb. Luik, 12 nov. 
1960, T. Vred., 1961, 353). Algemeen mag worden gezegd dat het geschil 
ontsnapt aan de bevoegdheid van de vrederechter, wanneer zij niet haar 
grondslag vindt in de wet van 30 april 1951 (Vred. Aarlen, 26 juni 1964, 
]. T., 1966, 341). 
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HooFDSTUK IV 

DE LANDPACRT (1) 

AFDELING I 

ALGEMEENHEDEN 

144• BEGRIP EN TOEPASSINGSGEBIED 

Ret pachtcontract is het contract waarbij een partij, de verpachter, de 
verbintenis aangaat aan de andere partij, de pachter, voor een bepaalde 
tijd, het gebruik en het genot van een landeigendom af te staan, tegen beta
ling van een pachtprijs (L. Roppe, De Pachtovereenkomst, nr. 1, p. 35; 
R.P.D.B., Tw. Bail a Ferme, nr. 3). Het is dus een wederkerig contract 
onder bezwarende titel dat het akkoord of de wilstoestemming van de beide 
partijen vereist. Overeenkomstig artikel 1712 B. W., is de verhuring van de 
goederen van de staat, van de gemeenten en van de openbare instellingen 
aan bijzondere reglementen onderworpen. Zo client de verpachting door 
de kerkfabriek in een niet-ontvoogde gemeente door de bestendige depu
tatie goedgekeurd te worden. Intussen wordt de pachtovereenkomst be
schouwd als zijnde aangegaan onder opschortende voorwaarde, zodat, 
wanneer de goedkeuring niet wordt verleend, de overeenkomst als niet 
bestaande moet worden beschouwd. De kwestie te weten of een onder de 
opschortende voorwaarde van goedkeuring door de hogere overheid aan
gegane. overeerikonist al aariniet -oestaat; b-eh6ott tot de oevoegdheid van 
de gewone rechtsmachten. Ret verzoek tot vernietiging van de administra
tieve beslissing, waarbij de overeenkomst niet wordt goedgekeurd, behoort 
tot de bevoegdheid van de Raad van State (Vred. St.-Truiden, 6 maart 
1962, T. Not., 1963, 198). 
Naar de bepalingen van het burgerlijk wetboek zou het criterium voor het 
verschil tussen de huur van huizen en de landpacht bestaan in het voor
werp van de overeenkomst, zodat aan de beschikkingen van de pacht
wetgeving zouden onderworpen zijn de huurovereenkomsten betreffende 
landeigendommen. 
De toepassing van deze bepaling, die zeker niet volstaat om met nauw
keurigheid het toepassingsgebied van de wet op de landpacht vast te 
leggen, heeft aanleiding gegeven tot vele betwistingen. 
Algemeen wordt thans aanvaard dat de bezetting van een perceel grand 
om het te bewerken, niet noodzakelijkerwijze het bestaan van een pacht
overeenkomst meebrengt. Zo komt het vaak voor dat een woonhuis met 
grote tuin en boomgaard wordt verhuurd zonder dat de huurder als ge
bruiker in de zin van de landpachtwet kan worden beschouwd (Vred. 
Nandrin, 13 juni 1961, T. Vred., 1964, 315). 

(1) De aandacht wordt erop gevestigd dat de bespreking beperkt wordt tot de pacht
wetgeving van v66r de wet van 4 november 1969. Er werd geen rekening gehouden met 
de nieuwe pachtwetgeving. Een dee! van de rechtspraak blijft onder de nieuwe wet haar 
waarde behouden. 



Om uit te maken of het gaat om een landpacht, moet de bestemming van 
het verhuurde worden nagegaan, alsook de bedoeling van de partijen 
(Vred. Kamen, 26 jan. 1967, T. Vred., 1967, 212). Als de belanghebbenden 
landbouwgebruik of voordeel op het oog hadden, en de huurder het goed 
in gebruik nam om er de natuurlijke vruchten van te plukken, dan gaat 
het over landpacht (Vred. Verviers, 6 maart 1962, T. Vred., 1963, 33; 
Rb. Gent, 23 febr. 1968, R. W., 1968-1969, 656). Indien een bedrijf naast 
een woonhuis, ook serres, verwarmingsinstallaties en machines omvat zal 
de rechter moeten nagaan welke, in de verhuring, het voornaamste element 
is geweest. Hij zal moeten nagaan of de serres, de verwarmingsinstallatie 
en de machines al dan niet het accesorium uitmaken voor de landbouw
exploitatie (Cass., 26 febr. 1965, Pas., 1965, I, 659). 

Nochtans, zo vermeldt een vonnis van de rechtbank te Brussel (14 dec. 
1967, R. W., 1968-1969, 186o; T. Not., 1969, 212), is het onderscheid 
tussen natuurlijke en nijverheidsrechten zonder belang. Wanneer de 
grond een wezenlijk bestanddeel is van de huur en de vruchten door de 
grond worden voortgebracht, dan is de relatieve belangrijkheid van de 
natuurlijke en nijverheidsmiddelen, die daartoe worden gebruikt, zonder 
juridisch belang. De rechter ten grande hoeft niet te onderzoeken welke 
bestanddelen (hetzij de grand, hetzij de installaties), de belangrijkste zijn 
(Cass., 7 jan. 1970, R. W., 1969-1970, 1337). 
Bij toepassing van dit criterium werd beslist dat er pacht is, en niet ver
koop van gras, wanneer de huurder niet enkel het gras weghaalt, maar ook 
het genot heeft van het land (Vred. Brecht, 25 febr. 1965, T. Not., 1968, 
182; R. W., 1966-1967, 412). Toont de eigenaar aan dat elk jaar een andere 
prijs werd bedongen en bewijst de ,pachter" niet dat hij buiten de zomer
maanden ook over de weide mocht beschikken, dan is er geen pacht en 
enkel verkoop van gras (Rb. Antwerpen, 22 juni 1966, R. W., 1966-1967, 
1438; T. Not., 1968, 184). Er client opgemerkt dat de rechtspraak nooit 
eensluidend is geweest; zo besliste de rechtbank te Hasselt dat de verhu
ring van een laagstamaanplanting wei onder de toepassing valt van de 
pachtwet, daar de fruitbomen met de grond een geheel uitmaken en er 
onafscheidelijk mee verbonden zijn (Rb. Hasselt, 13 april 1970, R. W., 
1969-1970, 1701). De vrederechter te Sint-Truiden (3 dec. 1968, 153, 
T. Vred., 1969, 333) daarentegen besliste dat de pachtwet geen toepassing 
vindt, daar de verhuring de fruitbomen als hoofdbestanddeel heeft en de 
grand als accesorium. 
Er is geen landpacht doch wei een overeenkomst sui generis, bij de ver
huringvan een steengroeve, of van een kippenkwekerij, wanneer devoeding 
in de handel wordt gekocht (Luik, 14 maart 1966, Pas., 1967, II, 41; 
Luik, rs juni 1968, ]. Liege, 1968-1969, 225). 

Het vredegerecht te Assenede neemt nog andere criteria in aanmerking : 
zo is er geen landpacht wanneer de huurder fabrieksarbeider is, geen land
bouwalaam en geen dieren bezit, de huur maandelijks betaalt en het goed 
hoofdzakelijk werd gehuurd voor de waning, waarvan de huurwaarde in 
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hoge mate die van de grond overtreft (Vred. Assenede, 23 maart 1967, 
R. W., 1968-1969, 1537). Het beroep van de huurder is slechts een bijko
mend bestanddeel om in geval van twijfel de bedoeling van de partijen te 
bepalen (Rb. Leuven, 20 maart 1968, R. W., 1967-1968, 1959). 

145, BEWIJS VAN DE OVEREENKOMST 

In geval van betwisting nopens het bestaan en het begin van uitvoering 
van een pachtovereenkomst, kan het bewijs van de overeenkomst niet door 
vermoedens gebracht worden (Cass., 30 okt. 1964, Pas., 1965, I, 223) en 
evenmin door getuigen (Rb. Antwerpen, 10 januari 1967, ]. Liege, 1966-
1967, 246). Het bewijs mag slechts schriftelijk worden geleverd (Rb. 
Antwerpen, 22 juni 1966, T. Not., 1968, 184). 
De overname van dieren, van het landbouwgereedschap, enz ... waarin de 
partijen betiteld worden als ,opkomende pachter" en ,de aftreder", alsook 
de betaling van de overnameprijs, kunnen een begin van uitvoering uit
maken (Vred. Diksmuide, 16 dec. 1952, T. Not., 1963, 197). 
Het bewerken van een perceel bewijst op zichzelf niet het bestaan of de 
uitvoering van een pacht (Rb. Dendermonde, 27 nov. 1968, R. W., 1969-
1970, 1063). 
De bestaande pachtovereenkomst evenmin als het begin ervan kunnen 
door getuigen of vermoedens bewezeli worden. Artikel 1716 bis B.W. wijkt 
hiervan niet af vermits het bewijs door aile rechtsmiddelen slechts wordt 
toegelaten voor wat de voorwaardim van de pachtovereenkomst betreft 
waarvan noch het bestaan noch het begin van uitvoering worden betwist 
en. die betrekking heeft op landeigendommen van minstens een hectare of 
waarop zich een woonhuis bevindt (Cass., 21 april 1960, ].T., 1961, 134; 
Vred. Maaseik, 20 juni 1969, R. W., 1969-1970, 969). 
Het begin van uitvoering kan wei worden bewezen door een buitengerechte
lijke bekentenis die soms kan gevonden worden in de door de eigenaar 
gegeven kwijting (Rb. Antwerpen, 22 juni 1966, T. Not., 1968; R. W., 
1966-1967, 1438). 
Wijzen wij er tenslotte op dat de bepalingen van artikel 1341 en 1715 B.W. 
niet van openbare orde zijn, zodanig dat partijen ervan kunnen afwijken 
en de rechter kunnen toelaten zijn beslissing te steunen op getuigenissen 
en vermoedens (Cass., 27 juni 1963, Pas., 1964, I, 1131; T. Not., 1964, 135). 

AFDELING 2 

VERPLICHTINGEN VAN DE PACHTER 

146. BETALING VAN DE PRIJS 

De eerste verplichting van de pachter bestaat in de betaling van de over
eengekomen prijs op de vastgestelde datum. De wet van 26 juli 1952, 
gewijzigd door de wet van 20 januari 1961 heeft de partijen niet toegestaan 
vrij de pachtprijs te bepalen. De pachtprijs kan, tegen de wil van een der 
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partijen, niet worden gebracht op meer dan tweemaal de pachtprijs van 
1939. In gemeen overleg tussen de partijen mag hij worden verhoogd tot 
coefficient 2,5. 
Onder de pachtprijs van I939 client te worden verstaan; niet aileen de 
pachtprijs, doch eveneens de lasten die ten laste van de pachter werden 
gelegd (Vred. St.-Niklaas, I4 okt. 1963, T. Vred., I964, 380). 
De pachtwaarde van I939 is dus de werkelijk betaalde prijs, behalve wan
neer het goed verpacht werd onder uitzonderlijke voorwaarden of tegen 
andere modaliteiten (Vred. St.-Truiden, 27 maart I962, T. Not., I963, 74). 
Onder de uitzonderlijke voorwaarden moeten slechts worden verstaan de 
verschiilende factoren die gehecht zijn aan de persoon zelf van de contrac
terende partijen of van een van hen (Vred. Leuze, 5 maart I962, T. Vred., 
1962, 382). 
De omstandigheid dat de huurprijs van I939 lager was dan de werkelijke 
pachtwaarde volstaat dus niet om aan te tonen dat het goed verhuurd was 
aan uitzonderlijke voorwaarden in de zin van artikel 5 van de wet van 
26 juli I952 (Cass., 1 okt. 1965, Pas., 1966, I, I 52; Cass., I4 april 1967, 
Pas., I967, I, 960). 
Om de normale pachtwaarde te bepalen van een hoeve die in 1939 door de 
eigenaar zelf werd uitgebaat, en die slechts in I954 is verpacht, moet men 
rekening houden met de aard van het verpachte goed toen de pacht in I954 
afgesloten werd, en niet met hun staat en hun bestemming in I939, toen 
ze niet verpacht waren (Vred. Beringen, I5 maart I968, T. Not., I969, I3). 
Wanneer een goed in pacht is gegeven door openbare toewijzing of aan
besteding, dan client de pachtprijs als normaal te worden aanvaard. De 
eigenaar kan geen verhoging van de pachtprijs bekomen zo deze reeds het 
dubbele van de pachtprijs van· I939 overtreft (Vred. Namen, 2 juli I965, 
]. Liege, I965-I966, 239). 
Wanneer artikel I, alinea 2 van de wet van 26 juli I952 de partijen toestaat 
in onderling akkoord de pachtprijs te bepalen op 2,5 maal de normale 
pachtprijs van I939, dan vereist deze bepaling niet dat dit akkoord uit
drukkelijk in een geschrift wordt vermeld (Cass., 5 sept. 1963, Pas., I964, 
I, 8; T. Vred., I964, 197). 
lndien de overeengekomen prijs het bij de wet bepaalde maximum over
schrijdt, dan kan de pachter herziening van de pachtprijs vorderen. De 
rechter zal dan de huurprijs dienen te bepalen, rekening houdende met de 
normale huurwaarde in I939 (Cass., 28 sept. I962, Pas., I963, I, I32). De 
pachter kan niet aileen de herziening van de pacht vragen doch eveneens 
teruggave van de gedurende de laatste vijf jaar teveel betaalde pacht (art. I 

van de wet van 20 jan. I961). 
Krachtens artikel I764 B.W. (art. 6 van de wet van 7 juli 1951) moeten als 
niet bestaande worden aanzien aile bedingen waarbij de pachter verplicht 
wordt tot het dragen van belastingen, taksen of welke andere lasten ook die 
door de verpachter verschuldigd zijn. lndien, in tegenstrijd met deze be
schikking de pachtovereenkomst deze belastingen of taksen toch ten laste 



van de pachter heeft gelegd, dan kan deze de aanpassing van de over
eenkomst vragen. 
De pachter die sedert 1955 aan de verpachter de grondbelastingen heeft 
betaald ingevolge een beding dat luidens artikel 1764 ter B.W. als niet 
bestaande wordt beschouwd is gerechtelijk terug te vorderen hetgeen hij 
bij vergissing en zonder het wettelijk verschuldigd te zijn, heeft betaald 
(Vred. Beringen, 15 maart 1968, T. Not., 1969, 13). Dergelijke beslissing 
is ietwat radicaal. 
De wet van 7 juli 1951 heeft evenwel slechts private belangen op het oog 
en is derhalve vreemd aan de eigenlijke openbare orde zodat de pachter die 
in overtreding met artikel 6 vrijwillig de grondbelastingen en de brand
verzekeringspremies heeft betaald, de terugbetaling hiervan niet kan vor
deren daar hij, door deze betaling te doen, de betrekkelijke nietigheid 
waardoor zijn verbintenis was aangetast, heeft gedekt (Vred. Leuze, 
5 maart 1962, T. Vred., 1962, 382; Cass., 16 maart 1967, ]. T., 1967, 682; 
Pas., 1967, I, 858; Arr. Cass., 1967, 877). Uit de betaling door de pachter 
gedaan moet evenwel oak blijken dat de betaling geschiedde met kennis 
van de aangegane verbintenis (Cass., 14 april 1967, Arr. Cass., 1967, 987; 
Pas., 1967, I, 1960, 96o; R. W., 1967-1968, 393; T. Not., 1967, 267). 
Vraagt de pachter de aanpassing van de overeenkomst en dus de afschaffing 
van de clausule waarbij hem de belastingen ten laste worden gelegd, dan 
kan er aanleiding zijn tot herziening van de pachtprijs, zo de overeenkomst 
werd gesloten voor het inwerkingtreden van de wet van 7 juli 1952 (art. io). 
De wetgever heeft inderdaad gewild dat, zonder de pachtprijs zelf te raken, 
de bijkomende lasten definitief zouden worden beperkt tot diegene die 
bestonden op 1 januari 1952 (Vred. Eghezee, 7 jan. 1969, ]. T., 1969, 266; 
T. Vred., 1969, 234; ]. Liege, 1968-1969, 247). 

I47• BEHOORLIJK GEBRUIK VAN HET GEHUURDE GOED 

Artikel 1766 bis B.W. heeft uitdrukkelijk bepaald dat de bedingen die de 
vrijheid van de pachter omtrent de wijze van bebouwing der akkers of 
omtrent de beschikking over de produkten van de hoeve beperken, voor 
niet bestaande moeten worden gehouden. Deze vrijheid kan evenwel geen 
willekeur toelaten, zodat de pachter niet het recht heeft een weide te 
scheuren tijdens de pachtperiode. Dergelijke handelswijze maakt een 
verandering uit van de bestemming van het verpachte goed, waarvoor de 
voorafgaande toestemming van de verpachter vereist is, oak wanneer de 
pachtovereenkomst het niet uitdrukkelijk verbiedt. De rechter zal evenwel 
soeverein oordelen of het scheuren van een weide zonder toestemming 
aldan niet een voldoende ernstige reden uitmaakt om aan de pachtovereen
komst een einde te maken (Vred. Leuze, 27 jan. 1964, T. Vred., 1964, 379). 
De vrijheid van bebouwing bestaat dus praktisch aileen voor de labeur
gronden (Vred. Andenne, 18 nov. 1966, ]. Liege, 1966-1967, 191). De 
pachter mag de gronden niet onbewerkt Iaten, op straffe van gerechtelijke 
ontbinding van de overeenkomst (Cass., 13 april 1967, Pas., 1967, I, 953; 



Arr. Cass., I967, 979; R. P. Not., I969, 37S; ]. T., I967, 68I; Cass., 
I8 okt. I968, Pas., I969, I, I93; Arr. Cass., I969, 20I). Betreft de overeen
komst weiden, dan vereist de uitbating de aanwezigheid van een voldoend 
aantal dieren (Vred. Andenne, I8 nov. I966, ]. Liege, I966-I967, I9I). 
Daar de pachter de volledige beschikkingsvrijheid over de hoeveprodukten 
moet hebben, kan hij het groeiend gras van de wei de die hij huurt, verkopen 
(Rb. Bergen, I8 dec. I963, T. Vred., I964, 273; ]. T., I964, I68). 
Het is evenwel de pachter verboden onder te verhuren, zodat, wanneer hij 
andermans dieren laat grazen op zijn weide, een einde kan worden gemaakt 
aan de overeenkomst (Vred. Beauraing, I9 sept. I963, ]. T., I963, I2). 
Het feit dat een persoon, in akkoord met de pachter, een landeigendom 
bezet om het te bewerken en uit te baten, betekent niet noodzakelijk het 
bestaan van een overeenkomst van onderverhuring van het goed (Cass., 
IS okt. I962, Pas., I963, I, 229; ]. T., I963, 6I). 
Vaak ontstaat er betwisting omtrent de kwestie te weten of er al dan niet 
een persoonlijke uitbating is vanwege de pachter zelf. De hoedanigheid van 
,bezetter" of ,uitbater" verdwijnt niet wanneer twee pachters de percelen 
die zij pachten ruilen met het oog op een gemakkelijker uitbating, daar het 
wederzijds gedogen slechts als tijdelijke maatregel bestaat en in niets de 
rechten en verplichtingen van de pachtovereenkomst wijzigt (Rb. Luik, 
2 febr. I969, R. P. Not., I969, I47). 
De sanctie van de onderverpachting of de pachtafstand zonder toestem
ming van de verpachter is de ontbinding van de pachtovereenkomst 
(Rb. Gent, 30 dec. I966, R. W., I966-I967, I9IS; Vred. Andenne, IS april 
I966, ]. Liege, I966-I967, 23). 

148. TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE GOED 

Bij het einde van de pacht moet de pachter de gehuurde goederen terugge
ven in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. Bij gebrek aan plaatsbe
schrijving wordt de pachter, behoudens tegenbewijs, geacht het goed ont
vangen te hebben in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik dat 
hij het verlaat (art. I778 B.W., in fine). 

AFDELING 3 

VERPLICHTINGEN VAN DE VERPACHTER 

149• HET GOED TER BESCHIKKING STELLEN 

De verhuurder moet in de eerste plaats het verhuurde goed ter beschikking 
van de huurder stellen en dit in goede staat van onderhoud overeenkomstig 
de algemene principes. Hij is niet vrijgesteld van deze verplichting wan
neer hij de zaak reeds aan een ander in huur heeft gegeven terwijl de pacht, 
gesloten met de vroegere huurder nog altijd loopt (Cass., 22 okt. I964, 
R. W., I964-I96S, I7S9; Pas., I96S, I, I9I). 



I 50. U ITTREDINGSVERGOEDING 

Deze kwestie werd door de wetgever geregeld in het laatste artikel (1778 
B.W.) betreffende de pachtovereenkomst. Deze lange tekst kan worden 
ingedeeld in zes delen : de werken, de beplantingen, de vetten en navetten; 
eventuele schadevergoeding, algemene bepalingen betreffende deze ver
goedingen, en tenslotte de plaatsbeschrijving. 

ISI. WERKEN EN VERBOUWINGEN 

Overeenkomstig artikel 1778, § I, I 0 B.W., heeft de pachter het recht de 
werken en verbouwingen uit te voeren nuttig voor de exploitatie van het 
gepachte goed en overeenkomstig de bestemming ervan. Zo de eigenaar 
niet zijn toestemming geeft, dan kan hiertoe machtiging worden gegeven 
door de vrederechter. Bij het eindigen van de pacht zal de eigenaar deze 
werken moeten overnemen en een vergoeding aan de pachter moeten 
betalen, hetzij het overeengekomen bedrag, hetzij de waarde der werken 
bij het eindigen van de pacht. Dit recht op een vergoeding werd evenwel 
enkel toegekend aan de uittredende pachter (Cass., 22 maart 1963, Pas., 
1963, I, 799). De pachter heeft geen recht op vergoeding voor gebouwen 
die werden opgericht zonder toestemming van de eigenaar noch vergunning 
van de vrederechter (Vred. Eghezee, 13 november 1962, T. Vred., 1963, 
194). Werden de werken uitgevoerd zonder de toestemming van de eigenaar 
of de machtiging van de rechter, dan heeft de eigenaar de keuze : ze doen 
wegnemeh of ze overnemen tegen de geschatte waarde. De eigenaar moet 
evenwel zijn wil te kennen geven uiterlijk een jaar v66r het eindigen van 
de pacht. Zo de eigenaar de werken niet wil overnemen, dan kan de pachter 
ze wegnemen of ze laten. In dit laatste geval zullen ze de eigendom worden 
van de eigenaar zonder vergoeding (Cass., II juni 1965, Pas., 1965, I, 
1097; Vred. Eghezee, 13 nov. 1962, T. Vred., 1963, 194; ]. T., 1963, 139; 
Rb; Luik, 19 jan. 1967, ]. Liege, 1966-1967, 244; ]. T., 1967, 353). 

152. VERGOEDING VETTEN EN NAVETTEN 

De vergoeding voor vetten en navetten beschreven in artikel 1778 § 2 
van het burgerlijk wetboek ten voordele van de pachter is niet de tegen
waarde van de meerwaarde aan het verpachte goed gegeven ingevolge de 
mesten en navetten, maar wel de waarde hiervan, bepaald met het oog op 
de bestemming van het goed, zonder evenwel het bedrag der uitgaven van_ 
de pachter te kunnen overtreffen (Cass., 5 maart 1963, Pas., 1963, I, 740). 
Wanneer naast de ,gebouwen" en ,werken", artikel 1778 eveneens spreekt 
(in zijn § 2 - I) van ,vergoeding voor het stro, de mest en de navetten ... 
alsmede voor de verbeteringen aangebracht aan de gronden ... " dan kunnen 
deze verbeteringen niets anders zijn dan nuttige wijzigingen aangebracht 
aan bestaande zaken, en dus geenszins het tot stand brengen van nieuwe. 
Het zaaien van een weide op labeurgrond maakt volgens de rechtbank te 
Hoei (17 mei 1967, ]. Liege, 1967-1968, 156) een verrijking uit voor de 
eigenaar die hiervoor vergoeding verschuldigd is aan de uittredende pachter. 



153• VERPLICHT KARAKTER VAN DEZE BEPALINGEN 

Deze beschikkingen zijn van imperatieve aard, doch de pachter kan de toe
passing ervan verzaken na het eindigen van de pachtovereenkomst (Cass., 
22 april 1955, Pas., 1955, I, 990; Arr. Cass., 1955, 696). 

154· BEWIJS 

De eigenaar mag bewijzen dat de pachter, bij het ingaan van de pacht, 
geen vergoeding voor mest en navetten heeft betaald. Wat betreft de ver
goeding voor zuiverheid van landerijen en weilanden moet de pachter 
bewijzen, indien de pacht dateert van v66r de wet van 7 juli 1951 (art. 18) 
dat bij zijn uittreden het land vervuild was en de weiden van mindere 
hoedanigheid (Vred. Eghezee, 13 nov. 1962, T. · Vred., 1963, 194; ]. T., 
1963, 139). 

AFDELING 4 

DUUR EN EINDE VAN DE PACHT 

155· DuuR VAN DE PACHT 

De duur van de pacht mag niet minder zijn dan negen jaar wanneer het 
een eerste bezetting betreft. Wanneer geen opzegging wordt gegeven bij het 
eindigen van deze periode (eerste) of wanneer na een opzegging de pachter 
op het goed gelaten wordt loopt de pacht verder voor een nieuwe periode 
van negen Jaar. 
Voor bouw- en nijverheidsgronden (art. 1774, § 3, 3° B.W., wet van 7 juli 
1951, art. 12; zie ook : LaHaye en Vankerckhove, in]. T., 1962, 420 e. v.) 
mag de duur van de verpachting vrij bepaald worden, ook indien de pachter 
een contract met vaste datum heeft (Vred. Brugge, 29 maart 1963, T. Not., 
1964, 137). 
De hoedanigheid van bouw- of nijverheidsgrond kan aileen worden aan
gegaan indien de gronden als zodanig zijn opgegeven in de pachtovereen
komst of door de vrederechter als zodanig zijn erkend. ·De omstandigheid 
dat een bouwvergunning werd afgeleverd voldoet niet, daar het karakter 
van bouwgrond, zo het niet is aangegeven ·in de overeenkomst, door de 
vrederechter moet worden erkend (Cass., 31 maart 1967, R. W., 1966-
1967, 1949). 
Het begin van een eerste periode van negenjaar valt samen met de vesti
ging op de verpachte goederen van een landbouwexploitant krachtens een 
pachtovereenkomst hem persoonlijk toegestaan. Dit is het geval met een 
zoon die zich komt vestigen in het goed dat voorheen aan zijn vader was 
verpacht, krachtens een nieuwe pachtovereenkomst en niet in zijn hoe
danigheid van erfgenaam (Vred. Erezee, 26 okt. 1965, ]. Liege, 1965-1966, 
151; Pas., 1966, III, 72; Rb. Namen, 16 maart 1968, ]. Liege, 1967-1968, 
262). 
Overeenkomstig artikel 1774, § 2, II, B.W., kan uitdrukkelijk in de pacht
overeenkomst worden bedongen dat in de bij de wet bepaalde gevallen de 



verpachter het recht zal hebben een einde te maken aan de pachtover
eenkomst met inachtneming van de formaliteiten en de termijnen van de 
opzegging, en dit gedurende de eerste en tweede bezettingstermijnen. 
Eens de pachtovereenkomst tot stand gekomen, kan dergelijke clausule 
evenwel niet meer geldig worden ingelast tenzij vooraf het vorig bestaand 
akkoord een einde heeft genomen hetzij na een regelmatige opzegging, 
hetzij op akkoord na ondervraging voor de vrederechter (Vred. Maaseik, 
31 maart 1967, T. Vred., 1968, 145). 
De opzegging moet evenwel niet noodzakelijk alle in pacht gegeven goe
deren betreffen. Een gedeeltelijke opzegging is geldig maar het is de pachter 
dan mogelijk ook af te zien van de pacht van het hem overblijvende deel 
(Cass., 30 jan. 1969, ]. T., 1969, 403). 
De verhoudingen tussen pachter en verpachter worden geregeld door de 
wet op de pachtovereenkomsten, en niet door artikel 595 B.W. dat de 
verhoudingen regelt tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker 
(Brussel, 29 sept. 1965, Pas., 1966, II, 225; T. Not., 1967, 171). 

156. 0VERLIJDEN VAN EEN DER PARTIJEN 

De pachtovereenkomst is geen contract intuitu personae, zodat noch het 
overlijden van de eigenaar noch het overlijden van de pachter een einde 
maken aan de overeenkomst. 
Eve_!l\\fel is g_eldig, en kan uitgevoerd worden zonder verklaring voor de 
vrederechter n~~h-atithenti~k.;-akie,_d_e -overe-e-nkomst krachtens welke ee-n 
pacht een einde neemt door het overlijden van de verpachter, indien deze 
overeenkomst na het overlijden getroffen werd (Gent, 3 nov. 1960, T. Not., 
1961, 25). 
De toestand van de erfgenamen van de pachter wordt geregeld door de 
artikelen 2 en 3 van de wet van 7 juli 1951 (art. 1742 B.W.). Indien geen 
opzegging wordt betekend aan de verhuurder blijven de erfgenamen ge
houden tegenover de verpachter en moeten zij de pacht betalen en de 
uitbating verzorgen (Rb. Luik, 28 nov. 1968, ]. T., 1969, 322). 

157• VERVREEMDING VAN HET GEPACHTE GOED 

De regelen hieromtrent zijn vervat in artikel 1748 B.W. (art. 2 en 3 van de 
wet van 7 maart 1929 en art. 4 §§ r en 2 van de wet van 7 juli 1971) en 
kunnen worden samengevat als volgt : 

- In principe treedt de verkrijger van een verpacht goed in alle rechten 
en verplichtingen van de verpachter (Cass., 20 okt. 1961, R. P. Not., 
1969, 151). 
- Wanneer de pachtovereenkomst vaste dagtekening heeft, is ze tegen
stelbaar aan de koper of verkrijger van het goed die door alle beschikkingen 
ervan gebonden is. 

Wanneer de overeenkomst geen clausule inhoudt welke de vervroegde 
opzegging toelaat, dan kan de koper geen opzegging geven (Vred. Beveren-



Waas, I4 dec. I965, R. W., I965-I966, I87o; Vred. Louvignee, 25 febr. 
I969, IT., I969, 455). Zo evenwel de overeenkomst met vaste dagteke
ning bij gebreke van regelmatige opzegging hernieuwd werd voor een 
tweede tijdperk van negen jaar, dan heeft, wanneer de overeenkomst de 
clausule van mogelijkheid tot uitdrijving niet inhoudt, de koper zoals de 
oorspronkelijke verpachter, het recht de pachtovereenkomst te allen tijde 
op te zeggen, onder de voorwaarden en volgens de vormen bepaald bij 
artikel I774 § 2 II B.W. dat het recht van terugneming regelt van het 
verpachte goed met het oog op de uitbating door de verpachter zelf of door 
bepaalde nauwe verwanten, in de loop van de periode van wettelijke ver
lenging van negen jaar (Cass., 8 dec. I96o; T. Vred., r96I, 354; Pas., 
I96I, I, 380; Cass., 20 okt. I96I, Pas., I962, I, 20I). 
De pachter mag beschouwd worden als hebbende een contract met vaste 
dagtekening verkregen door het overlijden van de verpachter (Vred. 
Brugge, 29 maart I963, T. Not., I964, I37). 
- Wanneer de pachtovereenkomst geen vaste dagtekening heeft, is ze de 
verkrijger niet tegenstelbaar. Hij client dus slechts artikel I 748 te eerbie
digen (Rb. Doornik, 4 okt. I96o, T. Vred., I963, 38I; Vred. Nijvel, 
3 jan. 1963, Rec. fur. Tr. Niv., I963-I964, 53) zodat hij enkel een ,een
voudige" verwittiging moet geven overeenkomstig artikel 1748 al. I B.W. 
zelf. Deze verwittiging is geen opzegging en client dus niet te beantwoorden 
aan de vorm- en basisvereisten van artikel I775 B.W. De verkrijger handelt 
aldus overeenkomstig zijn eigendomsrecht terzake beperkt door artikel 
I748, alinea I B.W. (Vred. Nijvel, 5 dec. I963, T. Vred., I964, 374). 

Noch een kwijtschrift van pachtgeld, ondertekend door de vorige over
leden eigenaar, noch een briefje over de regeling van de prijs ondertekend 
door de vorige gebruiker maken een pachtovereenkomst met vaste dag
tekening uit, bepaald door artikel 1743 B.W. (Vred. St.-Niklaas, 4 jan. 
I962, en Rb. Dendermonde, 6 febr. I962, T. Not., I962, 105). 
Een pacht met vaste dagtekening vereist noodzakelijk ofwel een authentieke 
titel ofwel een onderhandse overeenkomst die vaste dagtekening heeft 
bekomen overeenkomstig artikel I328 B.W. Dit is niet het geval met een 
pachtovereenkomst waarvan het bestaan wordt vastgesteld in een vonnis 
geveld in een procedure tussen de pachter en de verkoper van het verpachte 
goed, daar dit vonnis niet aan de koper tegenstelbaar is (Rb. Nijvel, IO mei 
I967, Ann. Not. Enr., I967, 242). De vermelding in de notariele akte van 
verkoop, dat de pachter zijn recht van voorkoop niet wenst uit te oefenen 
kan evenmin de pachtovereenkomst vaste datum geven, daar hiertoe de 
opname van de hoofdinhoud van die overeenkomst in authentieke akte 
noodzakelijk is (Vred. Beringen, 7 okt. I966, T. Not., I969, 214). 

- ,De koper is steeds gehouden de pachtovereenkomst te eerbiedigen 
indien de verkoopovereenkomst hem deze verplichting oplegt" (Vred. 
Oudenaarde, 26 juni I963, T. Vred., I965, 375). Een dergelijke clausule 
maakt een beding ten voordele van de pachter uit (art. II2I en 1165 B.W.) 
dat hij tegenover de koper vermag in te roepen zonder zelfs te moeten 



bewijzen dat aan de voorwaarden van artikel 1743 B.W. is voldaan (Vred. 
St.-Niklaas, 4 jan. 1962, en Rb. Dendermonde, 6 febr. 1962, T. Not., 
1962, 105; Vred. Kaprijke, 27 febr. 1962, R. W., 1964-1965, r652). 

- Bekwam de verkoper van een verpacht goed de geldigverklaring van 
zijn opzegging, dan client de nieuwe eigenaar-koper zijn eis in uitdrijving 
te steunen op het bezetten zonder recht noch titel (Vred. Bree, 9 juni 1966, 
R. W., 1966-1967, 1002) daar hij niet meer kan dagvaarden in validatie van 
de door de verkoper gegeven opzegging te zijnen voordele (Vred. Bree, 
26 mei 1966, R. W., r966-r967, 960). 

- Wijzen wij er tenslotte op dat het declaratief karakter van de verdeling 
een fictie is waarvan de gevolgen enkel relatief zijn en de derden noch tot 
voordeel noch tot nadeel kunnen strekken, zodanig dat het toewijzen van 
een deel aan een deelgenoot ten opzichte van de pachter gelijk staat met een 
verkoop (Rb. Hoei, 27 april 1966, ]. Liege, 1966-1967, 68). 

158. RU1L1NG EN RU1LVERKAVELING 

De overeenkomst tot ruiling van cultuurgronden is een onbenoemd con
tract dat niet beheerst wordt door de wet en bijgevolg niet onderworpen 
is aan de landpacht (Vred. Jehay-Bodegnee, I dec. I962, T. Vred., 1963, 
270; Vred. Hannut, 19 jan. I965, ]. Liege, 1964-I965, 182). 
Bij ruiling kan de pachtovereenkomst eenzijdig beeindigd worden op 
voorwaarde dat de ontbinding niet geschiedt op een wijze die voor de mede
contractant nadelig is; wanneer beide gronden op dezelfde wijze waren 
onderhouden om de maximum opbrengst te bereiken, dan is het niet 
vereist een opzegging te betekenen even lang als inzake landpacht vermits 
de ontbinding geen enkel verlies van kulturen met zich brengt (Vred. 
Jehay-Bodegnee, r dec. 1962, T. Vred., I963, 270). 
Wanneer ingevolge ruilverkaveling een verpachte grond wordt toebedeeld 
dan ontstaat tussen de eigenaar van de grond en degene die het recht krijgt 
deze te exploiteren een pachtovereenkomst sui generis, waarop de pachtwet 
toepasselijk is. Tegenover de latere koper heeft die overeenkomst vaste 
datum, daar ze ontstond door de ruilverkavelingsakte, die een authentieke 
akte is. Die overeenkomst betreft niet alleen in feite, maar ook krachtens 
de pachtwet en de ruilverkavelingswet een eerste ingebruikneming, zelfs 
indien de vorige pachter de grand meer dan I 8 jaar had geexploiteerd 
(Rb. Hasselt, 31 mei I965, R. W., I965-1966, 790; St.-Truiden, 8 dec. 
1964, T. Not., 1965, 48). 
Bij gebrek aan akkoord kan het Comite aan een pachter een nieuwe ver
pachter toewijzen. Aldus kan door het feit van de openbare overheid een 
nieuwe pacht tot stand komen waarvan de voorwaarden door het Comite 
kunnen vastgelegd worden in een door de partijen ondertekend document 
dat bij de authentieke akte van ruilverkaveling wordt gevoegd, ofwel, zo 
de partijen geen overeenkomst bereikten, door het gerecht (Vred. St.-Trui
den, 8 dec. 1964, T. Not., 1965, 48). 



159· 0PZEGGING. BEGINSEL 

Aan de pachtovereenkomst van onbepaalde duur wordt een einde gemaakt 
door een opzegging (Rb. Marche-en-Famenne, 24 juni 1967, ]. Liege, 
1967-1968, 238). Deze moet gesteund zijn op een ernstige reden. De 
rechter zal moeten nagaan · of de opgegeven reden ernstig en oprecht is 
(Cass., 7 maart 1968, Pas., 1968, I, 849; Arr. Cass., 1968, 899; Vred. 
Lessen, 30 nov. 1966, T. Vred., 1968, 325; Cass., 30 april 1969, Pas., 1969, 
I, 777; Arr. Cass., 1969, 830). (Zie nochtans Gent, 5 nov. 1960, T. Not., 
1961, 25, geen opzegging zou vereist zijn wanneer de pachter in de over
eenkomst een termijn heeft vastgelegd om het goed te ontruimen). Als 
opzegging client beschouwd te worden elke eenzijdige wilsuiting waarbij 
een van de partijen te kennen geeft dat zij een einde maakt aan een bezetting 
voor een bepaalde datum (Rb. Brussel, 8 april 1961, T. Vred., 1961, 354). 
Na een eerste periode van negen jaar mag aan aile hernieuwde pachtover
eenkomsten een einde worden gemaakt, zelfs wanneer de overeenkomst 
hiertoe niet uitdrukkelijk de mogelijkheid voorziet (Rb. Hoei, 4 april 1962, 
T. Vred., 1962, 358; ]. Liege, 1962-1963, 29). 
Uit de samenvoeging van § 2, I en II, alinea 2 van artikel 1774 en artikel 
1776 B.W. blijkt dat onder ,wettelijke verlengingstermijn" client te worden 
v~rstaan de nieuwe termijn van negen jaar gedurende dewelke bezetting 
voortduurt na het eindigen van een eerste bezetting, door dezelfde huurder, 
hetzij krachtens de wet, hetzij krachtens een nieuwe overeenkomst tussen 
partijen (Cass., 4 maart 1960, Pas., 1960, I, 775; Arr. Cass., 1960, 639; R. 
P. Not., 1962, 306). 
De opzegging kan aileen uitgaan van een van de partijen, zodat de mede
verpachter die stilzwijgend gemandateerd is een verhuurd goed te beheren, 
om geldig opzegging te doen, moet vermelden dat hij handelt zowel voor 
zichzelf als voor rekening van de medepachters (Vred. Nijvel, 24 dec. 
1964, T. Vred., 1965, 381; Rb. Marche-en-Famenne, 18 juni 1966, ]. 
Liege, 1966-1967, 10). 
Evenwel kan de erfgenaam van de verpachter van een landbouwgrond aan 
de pachter geldig opzegging geven voor het geheel van de goederen die 
hem toekomen. De wet beschouwt het verpachte goed in zijn geheel zodat 
de opzegging niet kan betekend worden voor slechts een deel van het 
aandeel van de erfgenaam (Rb. Hoei, 13 nov. 1963, T. Vred., 1964, 315). 
Kan de opzegging aileen uitgaan van een van de partijen dan kan zij ook 
aileen diegene die opzegging geeft ten goede komen; zo kan de opzegging 
die door een verpachter van een landelijk goed gegeven wordt om het zelf 
uit te baten of om de uitbating ervan over te dragen aan bepaalde nabe
staanden niet ingeroepen worden door de derde verkrijger ervan (zoals 
bijvoorbeeld de koper van de verpachte goederen) (Cass., 16 febr. 1962, 
Pas., 1962, I, 687; T. Vred., 1963, 194; Cass., 3 juni 1960, Pas., 1960, I, 
1145; T. Vred., 1961, 231). 
Er zij nog opgemerkt dat de opzegging welbepaalde vermeldingen moet 
inhouden. De vergissingen die in de opzegging voorkomen mogen niet 



door een achterafverbeterd schrijven hersteld worden (Vred. Ath., 11 febr. 
1964, T. Vred., 1965, 380). 
Het hoeft niet gezegd dat de handtekening een essentieel bestanddeel 
uitmaakt, daar aileen door de handtekening de verzender de verbintenis 
aangaat de uit de opzegging voortspruitende gevolgen te dragen (Vred. 
Beringen, 18 april 1969, T. Not., 1969, 217). 

160. 0PZEGGING. BEREKENING VAN DE TERMIJN 

Niettegenstaande elk strijdig beding neemt de pachtovereenkomst slechts 
een einde door opzegging minstens twee jaar v66r het verstrijken van de 
termijn gegeven (art. 1775 al. I B.W.; Art. 14 van de Wet van 7 juli 1951). 
Om de datum van een opzegging te bepalen kan enkel in aanmerking komen 
de datum die voorkomt op het postmerk (Vred. Landen, 23 maart 1962, 
]. Liege, 196I-r962, 246; T. Vred., 1962, 231). De beslissing waarbij door 
de rechter een aan de pachter gegeven opzegging geldig wordt verklaard 
gaat terug tot de dag waarop de opzegging gegeven werd (Cass., 2 april 
1960, T. Vred., 1961, 231). De opzegging gegeven door de koper van een 
goed moet overeenkomstig artikel 1748 B.W. binnen drie maanden van 
het verlijden der akte betekend worden (Vred. Nijvel, 20 mei 1965, 
Rev. fur. Trib. Niv., 1965-1966, 53). De termijn loopt van de zoveelste tot 
de dag voor de zoveelste (Vred. Nijvel, 12 juni 1968, T. Vred., 1968, 323). 

161. DITZONDER1NG OP DE OPZEGGINGSTERM1JN VAN TWEE JAAR 

Wat bouwgronden betreft kan een geldige opzegging worden gegeven 
van drie maanden, ook al bevindt de pachter zich in een eerste bezettings
periode en al heeft hij een geregistreerde pachtovereenkomst waarin de 
verpachter zich het recht van opzegging niet had voorbehouden (Vred. 
Edingen, 2 dec. 1964, T. Vred., 1965, 253). 
De rechter kan een zgn. bouwgrond steeds als landbouwgrond beschouwen 
ook al heeft de eigenaar van de administratieve overheid de machtiging 
gekregen om zekere gronden te verkavelen door middel van stratenaanleg 
en riolering, zolang deze gronden nog niet zijn verkaveld of gedeeltelijk 
bebouwd (Vred. Brugge, 29 maart 1963, T. Not., 1964, 137). 
De kwestie te weten of een grond bouwgrond is, is een feitenkwestie waar
over de rechter soeverein oordeelt, rekening houdende met de elementen 
op het ogenblik van zijn vonnis. Het is niet voldoende dat het karakter 
van bouwgrond virtueel aanwezig is : het moet actueel zijn (Rb. Antwer
pen, 3 april 1968, R. P. Not., 1969, 224). 
Artikel 1774, § 2, III B.W. maakt het mogelijk een gedeelte van het ver
huurde goed terug te nemen om er een gebouw op op te trekken. Dit mag 
evenwel de 10 aren noch het tiende deel van het goed overtreffen, terwijl 
dergelijke mogelijkheid slechts eenmaal mag worden uitgeoefend ten op
zichte van eenzelfde pachter (Vred. Nandrin, 15 jan. 1963, T. Vred., 
1963, 380). 

490 



162. VaRM VAN OPZEGGING EN VERZET 

Op straffe van nietigheid moet elke opzegging betekend worden bij deur
waardersexploot of bij ter post aangetekend schrijven. Dit aangetekend 
schrijven client in de eerste plaats ondertekend te zijn door diegene die de 
opzegging geeft. Een niet ondertekende opzegginsbrief is niet aileen nietig 
doch ook onbestaande zodat hij geen enkel juridisch gevolg kan hebben 
(Vred. Leuven, 6 april 1961, T. Vred., 1965, 380). 
De eigenaar die aan zijn pachter opzegging wil geven moet eveneens klaar en 
duidelijk de motieven vermelden waarvoor opzegging betekend wordt en 
uitdrukkelijk de pachter ervan op de hoogte brengen dat hij zich tegen de 
opzegging kan verzetten op de wijzen en binnen de termijn door artikel 
1775 B.W. bepaald (Vred. Jehai-Bodegnee, 23 febr. 1968, ]. Liege, 1967-
1968, 225; Cass., 23 maart 1961, Pas., 1961, I, 8o8). Het gebruik van te 
vage termen eerbiedigt geenszins de inzichten van de wetgever (Vred. 
Nandrin, 8 juni 1963, ]. Liege, 1962-1963, 192; T. Vred., 1963, 234), 
zodat de vermelding in de opzegging ,dat de pachter verzet kan aantekenen 
binnen de termijn en op de wijze door de wet bepaald" als vaag client te 
worden beschouwd en van dien aard dat de gedane opzegging nietig client 
te worden verklaard (Vred. Wolvertem, 18 mei 1965, T. Vred., 1965, 382; 
Vred. Beveren-Waas, 29 juli 1966, T. Vred., 1967, 61) zonder dat daarom 
noodzakelijkerwijze de tekst van artikel 1775 volledig client hernomen te 
worden (Rb. Hasselt, 20 december 1965, ]. Liege, 1965-1966, 164). 
De opzegging van pacht, met een minimum termijn van drie maanden 
voor bouw- of nijverheidsgronden, is ook onderworpen aan de voor
schriften van artikel 1775 B.W. Het is evenwel voldoende dat uit de be
woordingen van de opzegging met voldoende zekerheid kan worden vast
gesteld dat de verpachter de percelen als bouwgrond aanziet en als dus
danig wenst te doen ontruimen (Vred. Brugge, 23 maart 1963, T. Not., 
1964, 137). 
De opzegging moet evenwel niet noodzakelijk melding maken van de 
datum waarop de goederen moeten vrijgegeven worden. Dergelijke op
zegging is toch geldig en zal uitwerking hebben op de dichtst door de wet 
toegelaten datum (Rb. Namen, 29 nov. 1965, ]. Liege, 1966-1967, 77; 
Vred. Leuze, 5 april 1965, T. Vred., 1965, 381). Wanneer de opzegging 
gedaan werd onder de vorm van een deurwaardersexploot waarvan een 
kopie binnen de termijn van opzeg werd afgegeven op het gemeentehuis, 
is deze geldig gegeven zelfs al is deze buiten de termijn aan de betekende 
overhandigd (Vred. St.-Joost-ten-Node, 24 april 1963, T. Vred., 1963, 
376). 
De pachter kan zich dus verzetten tegen de hem gegeven opzegging, hetzij 
hij zich op de nietigheid ervan beroept, hetzij hij de geldigheid of de ge
grondheid van de aangevoerde redenen betwist. De nietigheid waarom 
het gaat in artikel 1775, lid 4 is namelijk die welke ingevolge lid 3 van 
ditzelfde artikel 1775 voortvloeit uit het feit dat de opgezegde pachter niet 
mededeelt dat hij ertegen verzet kan aantekenen binnen de termijnen en in 
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de vormen in de twee volgende !eden van dit artikel bepaald (Cass., 
23 maart 1961, Pas., 1961, I, 8o8; T. Vred., 1962, 358; ]. T., 1961, 686). 
Wanneer de pachter verzet wenst te doen tegen de hem betekende opzeg
ging dan moet hij dit doen binnen drie maanden op straffe van verval en 
zonder enig onderscheid tussen de oorzaken van nietigheid (Rb. leper, 
20 juni 1962, T. Vred., 1963, 74). Elke nietigheid is dus gedekt door de 
afwezigheid van verzet van de pachter. Artikel 1775, lid 4 B.W. is gesteld 
in algemene termen en brengt een verval mee zonder onderscheid tussen de 
oorzaken van nietigheid (gebrek in de vorm of betwisting ten gronde) 
(Vred. Leuze, 18 jan. 1961, T. Vred., 1961, 377) en zelfs in geval het een 
opzegging betreft gedaan minder dan drie jaar na de betekening van een 
vroeger verzet dat niet geldig werd verklaard (Cass., 23 juni 1960, Pas., 
1960, I, 1207; Arr. Cass., 1960, 960; T. Not., 1961, 184; T. Vred., 1961, 
230; Rb. Nijvel, 8 febr. 1961, ]. T., 1961, 280; Cass., 25 april 1963, Pas., 
1963, I, 903). 
Alhoewel de geldigheid van een opzegging bij gebreke van verzet, niet meer 
door de pachter kan worden betwist, dan is toch nog ontvankelijk de vor
dering die enkel tot voorwerp heeft de datum waarop de opzegging zijn 
uitwerking moet hebben (Vred. Namen, 2 april 1965, ]. Liege, 1965-1966, 
8o). 
De nietigheid spruitende uit het niet-naleven van de vormvereisten is 
slechts een relatieve nietigheid, die kan worden gedekt (Cass., 15 okt. 
1966, Pas., 1967, I, 209; Arr. Cass., 1967, 207). 

163. GELDIGVERKLAR1NG 

In geval van verzet tegen de opzegging is de verpachter op straffe van 
verval gehouden de pachter te dagvaarden voor de vrederechter binnen 
drie maand. Deze termijn begint te !open vanaf de afgifte ter post van de 
aangetekende brief waarbij verzet wordt gedaan (Vred. Dinant, 17 nov. 
1961, T. Vred., 1962, 381). 
De vrederechter zal de opzegging enkel geldig verklaren wanneer de in de 
opzegging vermelde reden hem geldig en ernstig voorkomt. De wetgever 
heeft zelf in artikel 1775 B.W. enkele ernstige redenen opgesomd, zonder 
dat deze opsomming limitatief kan zijn. 
Als belangrijkste en meest ingeroepen motief is er de bedoeling van de 
verpachter zelf het perceel in gebruik te nemen. De rechter zal dienen na 
te gaan of deze reden wei de werkelijke reden is. Dit is bijvoorbeeld niet 
het geval zo de verpachter niet de bekwaamheid bezit voor de uitbating 
te zorgen, zoals onder andere een vennootschap die als voorwerp heeft 
water op te vangen om het dan over hetland te verdelen (Vred. Nandrin, 
8 febr. 1966, ]. Liege, 1965-1966, 191). 
De rechter zal ook de vordering in geldig-verklaring afwijzen wanneer uit 
de elementen van de zaak blijkt dat de ingeroepen reden enkel een voor
wendsel is en bijgevolg niet werkelijk en ernstig is (Cass., 19 maart 1964, 
Pas., 1964, I, 774). 
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Zo werd wei als ernstig en gemotiveerd aanzien de opzegging gegeven door 
een verpachter van 59 jaar, weduwe van een veearts, dieter plaatse woont, 
een dochter en een zoon ten laste heeft en die de goederen wenst te doen 
uitbaten voor haar rekening en uitsluitend voor haar risico om aldus haar 
bestaansmiddelen te verbeteren (Vred. Leuze, 8 juni 1964, T. Vred., 1965, 
381). 
Bij verkoop van het verpachte goed heeft de koper het recht de pachter, 
waarvan de pachtovereenkomst na een eerste periode van negen jaar werd 
verlengd, opzegging te betekenen voor eigen gebruik, daar hij dezelfde 
rechten verkrijgt als de vorige eigenaar, vroegere verpachter (Cass., 
8 dec. 1960, Pas., 1961, I, 380; Arr. Cass., 1961, 335). Zo de vorige eigenaar 
reeds opzegging had gegeven, dan komt die opzegging ten goede aan de 
koper, die dan verplicht is eveneens persoonlijk het goed te bewerken. 
De vorige eigenaar kan er belang bij hebben dat de door hem gedane op
zegging geldig wordt verklaard (Vred. Sint-Truiden, 9 mei 1961, T. Vred., 
1962, 381). 
De bedoeling het perceel te verkopen en het onmiddellijk beschikbaar te 
maken (zodat de koper er onmiddellijk het vrije gebruik en genot van 
hebben kan) werd als een niet voldoende reden beschouwd (Vred. Elsene, 
2e kanton, 28 maart 1962, ]. T., 1962, 641 ; anders : Vred. Nijvel, 8 juni 
1961, Rec. fur. Trib. Niv., 1961). 
Zelfs wanneer niet kan worden ontkend dat een geplande herverkaveling 
een werkelijk economisch belang heeft behoort de rechter nochtans na te 
gaan of de bewerking een voldoende economisch en sociaal belang ver
tegenwoordigt zodat ze de schade wettigt die er voor de pachter uit voort
spruit (Vred. Seneffe, 17 dec. 1963, T. Vred., 1964, 273). 
Wanneer de verpachter de inzichten, waarvoor hij opzegging heeft ge
geven, niet ten uitvoer brengt, dan kan de verpachter vorderen opnieuw 
bezit te nemen van de goederen. De wetgever heeft geen termijn bepaald 
voor het inleiden van deze vordering (Vred. St.-Truiden, 9 mei 196i, 
]. Liege, 1961-1962, 303). 

164. 0PEENVOLGENDE OPZEGGINGEN 

Wanneer de opzegging niet geldig verklaard werd door de rechter, kan 
ingevolge lid 3 van artikel 1776 B.W. een nieuwe opzegging slechts gegeven 
worden drie jaar na de niet-geldige opzegging. De voormelde wetsbeschik
king heeft een algemene draagwijdte en is van toepassing zowel wanneer er 

' een vonnis van niet-geldigverklaring is geveld als wanneer er geen vonnis 
werd gewezen (Vred. Sint-Truiden, 27 febr. 1962, T. Not., 1962, 125; 
Rb. Dinant, 13 okt. 1960, T. Vred., 1961, 232; Vred. Gedinne, 25 jan. 
1961, T. Vred., 1962, 274; Vred. Vilvoorde, 17 maart 1966, R. W., 1966-
1967, 868; Vred. Zoutleeuw, 30 juni 1967, R. W., 1967-1968, 715; T. Vred., 
1968, 62), en eveneens welke de reden van afwijzing van de eis in validatie 
is geweest : hetzij wegens vormgebrek hetzij wegens een reden ten grande 
(Vred. Sint-Truiden, 27 febr. 1962, T. Not., 1962, 125; T. Vred., 1962, 
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231; ]. Liege, 1961-1962, 247; Rb. Brussel, 8 april 1961, T. Vred., 1961, 
354; ]. T., 1961, 372). 
De termijn van drie jaar begint te lopen vanaf de datum voorkomende op 
de poststempel (Vred. Landen, 23 maart 1962, ]. Liege, 1961-1962, 246; 
T. Vred., 1962, 231). 
Wanneer de brief evenwel niet het karakter heeft van een opzegging dan 
kan binnen drie jaar wel geldig een opzegging betekend worden (Vred. 
Chatelet, 21 jan. 1965, T. Vred., 1965, 381). Als opzegging client te worden 
aanzien elke eenzijdige wilsuiting waarbij een partij te kennen geeft dat 
zij een einde stelt aan een bezetting voor een bepaalde datum (Rb. Brussel, 
8 april 1961, T. Vred., 1961, 354; ]. T., 1961, 372). 
De bepaling van lid 3 van artikel 1776 blijft van toepassing wanneer de 
tweede opzegging uitgaat van de verkrijger van het goed (Cass., 10 juni 
1965, Pas., 1965, I, 1094; Cass., 13 sept. 1962, Pas., 1963, I, 53; T. Vred., 
1963, 381; Vred. Frasnes-lez-Buissenal, 13 jan. 1963, T. Vred., 1963, 381; 
Rb. Marche-en-Famenne, 23 sept. 1967, ]. Liege, 1967-1968, 269), hetzij 
de koper, hetzij de begiftigde van het vruchtgebruik van het verpachte 
goed (Rb. Charleroi, 29 dec. 1962, T. Vred., 1963, 272). 
Een verbeterende opzegging die gegeven is binnen drie maanden na de 
aankoop van het verpacht goed, en alvorens de validatie van de voorgaande 
opzegging aan de rechtbank is onderworpen, is geen tweede opzegging. 
De rechtbank te Hasselt (5 juni 1967, ]. Liege, 1967-1968, 11) steunt haar 
beslissing op de overweging dat i:le-pachter niet kah misleid-zijn-geweest 
door de eerste opzegging. 

165. NIET-UITVOERING VAN DE INZICHTEN 

Wanneer de verpachter deals reden van de opzegging aangegeven bedoe
ling binnen de zes maanden, zonder gewichtige reden, niet tot uitvoer 
brengt, dan kan de pachter een schadevergoeding vorderen, ofwel zijn 
terugkeer op het gepachte goed, onverminderd schadevergoeding (Vred. 
Sint-Truiden, 21 nov. 1967, T. Not., 1968, 113). Deze schadevergoeding 
client te worden bepaald overeenkomstig het gemeenrecht (Vred. Lim
burg, 22 nov. 1968, ]. Liege, 1968-1969, 296). 

166. VooRTIJDIGE ONTBINDING 

Partijen kunnen te allen tijde aan de pachtovereenkomst een einde maken 
doch hun akkoord client vastgelegd te worden in een authentieke akte of 
door de vrederechter. De pachter die voor openbare verkoping van het 
gebruik der gepachte goederen afziet, verzaakt in feite zijn pacht (Gent, 
3 nov. 1960, T. Not., 1961, 25). 
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AFDELING 5 

HET RECHT VAN VOORKOOP 

r67. ToEPASSINGsvooRWAARDEN 

In de wet van 1 februari 1963 werd aan de pachter een recht van voorkoop 
toegekend (art. 1778 B.W.). Bij verkoop van een verpacht goed client 
aan de pachter dus de gelegenheid gegeven te worden zijn recht van voor
koop uit te oefenen. 
Er mag worden gezegd dat in principe de pachter steeds een recht van 
voorkoop heeft. Artikel 1778 sexies B.W. (zie wet van I februari 1963) 
bepaalt dat de pachter geen recht van voorkoop geniet, wanneer het goed 
niet door hemzelf wordt geexploiteerd (of door een van de in dit artikel 
vermelde familieleden). De ruiling van twee pachtgoederen, ter verge
makkelijking van de bedrijfsuitbating, gebeurt als tijdelijke maatregel en 
kan geen rechten doen ontstaan. Dergelijke ruiling is geen inbreuk op het 
verbod tot onderhuur of afstand van huur, zodat de uitzondering van 
artikel 1778 sexies B.W. niet van toepassing is en de pachter zijn verkoop
recht behoudt (Vred. Waremme, 23 nov. 1967, R. P. Not., 1969, 144). 
Er moet tussen de partijen natuurlijk een pachtovereenkomst bestaan. 
Wanneer een eigenaar en een pachter het gebruik van hun onderscheiden 
percelen verwisselen, dan is er enkel ruilgenot in hoofde van de pachter die 
dus geen aanspraak kan maken op een recht van voorkoop (Vred. Oude
naarde, 12 febr. 1968, R. W., 1968-r969, 276). 

r68. In artikel 1778 sexies 2° B.W. worden de kopers vermeld tegenover 
welke de pachter zijn voorkooprecht niet kan doen gelden. Hieronder 
bevinden zich ,een neef of een nicht van de eigenaar". De Franse tekst 
spreekt van ,neveu et niece", termen die te verklaren zijn als ,fils ou 
fille du frere ou de la sceur" of bloedverwanten in de derde graad. Dezelfde 
draagwijdte client te worden gegeven aan de Nederlandse tekst (Rb. leper, 
26 april 1967, R. W., 1967-1968, 8o6). 

169. Het recht van voorkoop is evenmin van toepassing in de gevallen 
bedoeld in artikel 1774, § 2, III, § 3 B.W., nl. in hoofdzaak de overeen
komsten betreffende gronden die, gezien hun ligging, moeten worden be
schouwd als bouwgronden of als gronden voor industrieel gebruik. 
Opdat deze uitzondering ingeroepen kan worden, is het vereist dat het on
roerend goed als dusdanig (bouwgrond of industriegrond) is erkend in de 
pachtovereenkomst of als dusdanig is erkend door de vrederechter v66r 
de verkoop (Cass., 12 jan. 1968, Pas., 1968, I, 6o8; Arr. Cass., 1968, 652; 
R. W., 1967-1968, 1539; Cass., 31 maart 1967, Pas., 1967, I, 901; Arr. 
Cass., 1967, 924; Cass., 20 jan. 1967, Pas., 1967, I, 308; Arr. Cass., 1967, 
615; ]. T., 1967, 534; Cass., 4 nov. 1966, ]. T., 1967, II7; R. P. Not., 1967, 
322; Rb. Brussel, 23 april 1965, R. W., 1965-66, 13 r8; anders : Vred. 
Nazareth, 13 okt. 1965, R. W., 1965-1966, 1926). 
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In geval van verkoping zonder die voorafgaandelijke erkenning is er mis
kenning van het recht van voorkoop en zijn hiernavermelde sancties van 
toepassing (Vred. Avelgem, 14 mei 1964, T. Vred., 1967, 338; Rb. Brussel, 
23 april 1965, Pas., 1966, III, 143). Zelfs indien het karakter van bouw
grond door de vrederechter werd erkend na de eigendomsoverdracht, is het 
recht van voorkoop van de pachter door de verkoop miskend en wordt de 
sanctie toepasselijk (Vred. Beveren-Waas, 3 nov. 1964, T. Vred., 1968, 19). 
Het is dus geenszins voldoende dat voor het betrokken goed een verkave
lingsvergunning door de overheid is afgeleverd : de erkenning door de 
vrederechter is vereist (Cass., 31 maart 1967, ]. T., 1967, 348; R. P. Not., 
1969, 142; Pas., 1967, I, 901; Arr. Cass., 1967, 924). De vrederechter zal 
beslissen rekening houdende met de toestand op het ogenblik van de 
procedure (Rb. Antwerpen, 3 april 1968, ]. T., 1969, 156). 
Wanneer de erkenning door de vrederechter de verkoop moet voorafgaan, 
dan betreft dit niet alleen het verlijden van de authentieke titel bij de nota
ris, maar ook de onderhandse overeenkomst. Vanaf dat ogenblik immers is 
de overeenkomst tussen partijen voltrokken (Cass., 12 jan. 1968, R. P. 
Not., 1969, 378; Pas., 1968, I, 6o8; Arr. Cass., 1968, 652; R. W., 1967-
1968, 1539; ]. T., 1968, 274). Een vonnis van de rechtbank te Brussel 
(30 mei 1967, R. W., 1967-1968, 1325) besliste evenwel dat de erkenning 
toch nog na de onderhandse verkoop zou kunnen gebeuren daar deze 
overeenkomst niet tegenstelbaar zou zijn aan de pachter. Deze zienswijze 
kan bezwaarlijk worden gevolgd. De koper volstaat toch met de akte te 
onderwerpen aan de registratie, opdat ze vaste dagtekening zou verwerven, 
terwijl zoals terecht de voormelde rechtspraak aanhaalt dat vanaf de 
onderhandse overeenkomst de verkoop voltrokken is. 
De erkenning als bouwgrond mag rechtsgeldig na de ondertekening van 
het compromis gebeuren, wanneer de verkoop tussen partijen onder de 
opschortende voorwaarde van die erkenning geschiedt (Rb. Oudenaarde, 
18 april 1969, R. W., 1969-1970, 871). 

170. Het is de eigenaar mogelijk van de vrederechter de machtiging te 
bekomen te verkopen zonder naleving van het recht van voorkoop. Hiertoe 
dienen natuurlijk buitengewone redenen te bestaan. De redenen bedoeld 
in artikel 1775 B.W. gelden hiertoe bij wijze van voorbeeld (Rb. Ant
werpen, 12 okt. 1966, R. W., 1966-1967, 989). De rechter oordeelt soeve
rein (Vred. Nijvel, 30 sept. 1963, T. Vred., 1964, 379). 

171. SANCTIE 

De verkoper van het verpachte perceel die aan de pachter geen gelegenheid 
gaf zijn recht van voorkoop uit te oefenen, moet een schadevergoeding 
betalen gelijk aan 20 % van de verkoopprijs (art. 1778 quinquies B.W.) 
(Vred. Overijse, 30 okt. 1964, T. Not., 1965, 233; R. W., 1964-1965, 2034). 
Dit bedrag wordt berekend op de verkoopprijs betekend aan de pachter 
(Vred. Nijvel, 29 mei 1968, ]. T., 1968, 794). 



De pachter kan ook vragen in de plaats van de koper te worden gesteld 
(Rb. Brussel, 23 april 1965, Pas., 1966, III, 143; Vred. Avelgem, 14 mei 
1964, T. Vred., 1967, 338). De eis tot indeplaatsstelling is slechts ontvan
kelijk na inschrijving in de rand van de overschrijving van de betwiste 
akte. Dit betekent niet dat de randmelding moet gebeuren v66r het inleiden 
van de vordering : de eis wordt pas ontvankelijk na de randmelding (Vred. 
Vilvoorde, 17 maart 1966, R. W., 1966-1967, 715). Eens zijn keuze uitge
oefend (forfaitaire vergoeding of indeplaatsstelling) heeft de pachter zijn 
keuze uitgeoefend zodat een subsidiaire eis tot toekenning van schade
vergoeding niet ontvankelijk is (Vred. Vilvoorde, 17 maart 1966, R. W., 
1966-1967, 615). 
Heeft de pachter gedagvaard in betaling van de forfaitaire vergoeding en 
zich in de inleidende dagvaarding het recht voorbehouden de indeplaats
stelling te vorderen, dan is de eis in betaling van de schadevergoeding 
ontvankelijk zo tijdens het geding de pachter van zijn recht tot inde
plaatsstelling afziet (Vred. Herk-de-Stad, 10 nov. 1967, T. Vred., 1968, 
211). 
De indeplaatsstelling van de koper is evenwel niet noodzakelijk volledig. 
Zo kan de pachter niet gehouden zijn tot het naleven van verplichtingen 
die niet verenigbaar zijn met de aan de pachter-koper door de wet opge
legde verplichting de landbouwexploitatie voort te zetten (Cass., 12 dec. 
1969, R. W., 1969-1970, 1334). 

172. WIJZE VAN UITOEFENING 

Bij verkoop uit de hand moet de pachter in kennis worden gesteld van deze 
verkoop en dienen hem de voorwaarden kenbaar gemaakt. Men kan even
wei volstaan met de belangrijkste voorwaarden te vermelden en niet de 
bijkomstige (Vred. Celles, 19 sept. 1967, bevestigd door Rb. Doornik, 
12 maart 1968, T. Vred., 1969, 92). Zo dienen de prijs en het verkochte 
goed welbepaald te zijn, opdat de verkoop tot stand kan komen op het 
ogenblik van de aanvaarding van het aanbod door de pachter; de 
overige voorwaarden kunnen beoordeeld worden in het licht van de 
principes betreffende de interpretatie van de verbintenissen (Vred. Nijvel, 
30 sept. 1963, T. Vred., 1964, 379; Vred. Veurne, 3 dec. 1964, T. Not., 
1965, 53). 

Wanneer artikel 1778 ter, § 5 B.W. bepaalt dat de kennisgevingen op 
straffe van nietigheid gedaan moeten worden bij een ter post aangetekende 
brief met ontvangstbewijs of bij deurwaardersexploot, dan client gezegd 
te worden dat het ontvangstbewijs een formaliteit uitmaakt die alleen tot 
doel heeft bijkomstige zekerheid te geven omtrent het ter bestemming 
komen van het schrijven (Vred. Seneffe, 30 jan. 1968, ]. T., 1968, 350; 
Vred. Lochristie, 27 jan. 1965, ]. T., 1966, 101). 
Aanvaardt de pachter het aanbod van de eigenaar, dan moet hij de eigenaar 
hiervan kennis geven binnen dertig dagen na voormelde kennisgeving. Het 
feit dat de pachter zijn aanvaarding heeft medegedeeld zonder ontvangst-
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bewijs belet niet dat de eigenaar ingaat op de wil van de pachter zijn recht 
van voorkoop uit te oefenen (Gent, 25 juni I969, R. W., I969-I970, 476). 
Heeft de pachter zijn voornemen tot uitoefening van zijn voorkooprecht 
kenbaar gemaakt, en verschijnt hij achteraf niet de dag waarop de akte 
verleden wordt, ofschoon hij hiertoe regelmatig werd aangemaand, dan 
moet zijn afwezigheid beschouwd worden als een verzaking van zijn recht 
van voorkoop (Vred. Wervik, 20 april I965, T. Vred., I968, I84). 
De instrumenterende notaris is gehouden binnen de maand na de re
gistratie de prijs en de voorwaarden van de onderhandse verkoop aan de 
pachter ter kennis te brengen. 
Bij openbare verkoop is de notaris gehouden minstens IS dagen vooraf 
de pachter te verwittigen van dag en uur van de openbare verkoop. 
Wanneer er tussen koper en verkoper een verkoopbelofte bestond die als 
verkoop gold (art. I589 B.W.) dan is de instrumenterende notaris niet 
verantwoordelijk daar het hem niet mogelijk was van de bedongen voor
waarden af te wijken en zijn eventuele weigering de verkoopakte te verlijden 
zonder invloed zou zijn geweest op de verbintenissen van de verkoper en de 
koper. Evenmin is de notaris verantwoordelijk bij verzuim de door artikel 
1778 ter, § I, 4° lid B.W. voorgeschreven notificatie te betekenen, wanneer 
hij uit de door de verkoper verstrekte inlichtingen mocht afleiden dat het 
goed niet was verpacht (Vred. Overijse, 30 okt. 1964, T. Not., I965, 
223). 

173• BEVOEGDHEID 

AFDELING 6 

BEVOEGDHEID 

De wetgever heeft uitdrukkelijk de bevoegdheid betreffende geschillen 
omtrent landpacht aan de vrederechter opgedragen. Alleen de vrederechter 
van het kanton waarin de zetel van het bedrijf van de pachter gevestigd is, 
is bevoegd om kennis te nemen van een geschil inzake pacht van goederen 
welke evenwel kunnen gelegen zijn in een ander kanton. Deze regel is 
echter niet van openbare orde (Vred. Sint-Truiden, 8 jan. 1963, T. Not., 
I964, 17). De kwestie te weten of een overeenkomst tussen partijen een 
onbenoemd contract is of een pacht of een verkoop, is een geschil betreffende 
pacht en behoort bijgevolg tot de bevoegdheid van de vrederechter (Rb. 
Bergen, I8 juni 1970, Pas., 196I, III, II). 
Bevoegd is de rechter van de plaats waar de zetel van de uitbating gevestigd 
is (Vred. Rochefort, 4 maart I966, ]. Liege, I966-1967, 174). 

I74· VooRAFGAANDE VERZOENING 

Een vordering inzake landpacht is enkel ontvankelijk in de mate waarin 
een verzoeningspoging is geschied voor alle punten van de eis. De eiser 
mag, tenzij de verweerder er akkoord zou mee gaan, de oorspronkelijke 



eis in de loop van het geding niet vermeerderen, noch nieuwe punten 
inleiden (Vred. Nijvel, 27 juni 1963, T. Vred., 1963, 382). De verzoenings
procedure client niet hernomen te worden na een vonrtis van schrapping 
dat de aanleg niet te niet doet, vermits zij voorafgaand is aan de eis die 
dezelfde gebleven is (Vred. Nijvel, 27 juni 1963, T. Vred., 1963, 283). 
De bepaling van artikel 59, lid I Rv. is niet van openbare orde (Cass., 
16 maart 1967, ]. T., 1967, 682; R. W., 1966-1967, 2051). 
De voorafgaande verzoeningsprocedure is niet toepasselijk wanneer de 
rechter oordeelt dat de overeenkomst waarop de eis steunt, niet valt onder 
toepassing van de pachtwet (Rb. Antwerpen, 22 juni 1966, T. Not., 
1968, 184). 

TITEL IV 

DE VENNOOTSCHAP 

175. Voor een afzonderlijke en uitgebreide studie van dit onderwerp 
verwijzen de auteurs naar Ronse ]., Vennootschappen. Overzicht van 
rechtspraak (r96I-1963), T.P.R., 1964, 69 en Ronse ]., Vennootschappen, 
Overzicht van rechspraak (1964-1967), T.P.R., 1967, 629. 

176. ONTSTAAN 

TITEL V 

DE LENING 

HooFDSTUK I 

DE BRUIKLENING 

Bruiklening of commodaat is de overeenkomst waarbij de ene partij, de 
uitlener, aan een andere partij, de lener, een zaak afgeeft om deze tijdelijk 
door de lener te Iaten gebruiken (art. 1875 B.W.). Dit gebruik is essentieel 
kosteloos (art. 1876 B.W.). Het kosteloos Iaten gebruiken van een zaak 
leidt nochtans niet noodzakelijk en in aile gevallen tot het ontstaan van 
een overeenkomst van bruiklening. 
Aldus besliste het hof vart beroep te Brussel dat het welwillend ter be
schikking stellen van een auto in het onderzochte geval geen aanleiding 
had gegeven tot het ontstaan van enige contractuele verhouding tussen 
partijen (25 april 1968, Pas., 1968, II, 209). Het arrest maakt de vergelijking 
met het kosteloos vervoer : ook het eenvoudig opnemen van een lifter doet 
geen vervoerovereenkomst ontstaan. Het arrest besluit hieruit dat de 
beschadiging van de auto jegens de eigenaar moet vergoed worden op grand 

499 



van de burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker. Mogelijk was dit 
besluit ook mede ingegeven door de overweging dat de gebruiker in casu 
verzekerd was voor zijn aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad, ter
wijl er betwisting was over de vraag of ook zijn contractuele aansprakelijk
heid door de verzekeringspolis gedekt was. Het arrest maakt alleszins een 
strenge toepassing van de regel dat de overeenkomst enkel kan ontstaan 
wanneer het in de bedoeling lag van de partijen om met elkaar te con
tracteren. 

177· BEWIJS 

In de praktijk zullen de partijen hun overeenkomst trouwens schriftelijk 
moeten vastleggen (art. 1341 B.W.). 
AI is de bruiklening een zakelijke overeenkomst die tot stand komt door 
de afgifte van de zaak aan de lener, toch moet het bestaan van zulke over
eenkomst volgens de gewone regels bewezen worden. lndien de waarde 
van een latere vordering 3.ooo fr. overschrijdt zal een schriftelijk bewijs 
noodzakelijk zijn. Feitelijke vermoedens volstaan immers niet om de lener 
van een zaak tot teruggave te verplichten wanneer deze als houder van de 
zaak het bestaan van een leningsovereenkomst ontkent (Cass., 26 april 
1968, Arr. Cass., 1968, II, 1o8o; Pas., 1968, I, 1015). 
Het is ook onwaarschijnlijk dat de bruiklening een handelsverbintenis 
uitmaakt gezien het essentieel kosteloos karakter van deze overeen
komst. 
W eliswaar kan men de afwezigheid van een geschrift nog trachten te 
rechtvaardigen door aan te tonen dat men zich in de onmogelijkheid bevond 
om een geschreven bewijs op te stellen. Deze onmogelijkheid wordt in de 
rechtspraak echter zelden aanvaard. Het bestaan van een vriendschappe
lijke verhouding tussen lener en uitlener is op zichzelf geen voldoende reden 
om het opstellen van een geschrift te verwaarlozen (Rb. Namur, 24 juni 
1969, f. Liege, 1969-1970, 93). 

178. KosTELoosHEID. GEVOLGEN 

De bruiklening is een kosteloze overeenkomst waarbij de uitlener slechts 
een dienst wil bewijzen aan de lener zonder uit de overeenkomst zelf enig 
voordeel te verkrijgen. Deze kosteloosheid is een essentiele voorwaarde 
voor het bestaan van de bruiklening en kan aileen door de rechter beoor
deeld worden (Cass., 29 nov. 1963, Pas., 1964, I, 324; R. W., 1963-1964, 
2023; ]. T., 1964, 293 met noot Dalcq R.). Deze kosteloosheid komt wellicht 
niet in het gedrang wanneer blijkt dat de uitlener slechts een onrechtstreeks 
voordeel voor hemzelf op het oog had (zie Rb. Antwerpen, 29 juni 1960, 
]. T., 1961, 82). 
Het kosteloos en eenzijdig karakter van de bruiklening verklaart ook waarom 
op de uitlener geen contractuele verbintenis weegt om de lener te vrijwaren 
voor de verborgen gebreken aan de geleende zaak. Wanneer deze zaak 
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gebrekkig is en in handen van de lener schade veroorzaakt, is de uitlener 
krachtens artikel 1891 B.W. enkel gehouden tot een beperkte aquiliaanse 
aansprakelijkheid. Zijn verantwoordelijkheid bestaat slechts indien hij het 
gebrek aan de zaak kende en de lener hieromtrent niet heeft gewaar
schuwd (Cass., 29 nov. 1963, I.e.). 
Vermits het gebruik van de zaak kosteloos wordt afgestaan, laat de wet de 
uitlener oak toe om de uitgeleende zaak in rechte terug te vorderen wan
neer hij deze zelf dringend en onvoorzien nodig heeft (art. 1889 B.W.). 
Deze regel is van toepassing oak wanneer de lening voor een bepaalde tijd 
werd overeengekomen. 
De rechtbank te Antwerpen onderzocht in dit opzicht het geval van de 
lener die van een restauranthouder een hoeve in bruikleen heeft ontvangen 
voor het inrichten van een rijschool om nadien in de nabijheid van de ge
leende hoeve oak nog een drankslijting te openen die in competitie is met 
de uitbating van de uitlener. Omwille van deze onvoorziene ontwikkeling 
kan de restauranthouder het gebruik van de hoeve onmiddellijk terug
vorderen (29 juni 1960, I.e.). 
Artikel 1889 is eveneens van toepassing wanneer een zoon zijn persoon
lijke eigendom kosteloos laat bewonen door zijn ouders en na het overlijden 
van de zoon diens kinderen wegens hun moeilijke financiele situatie het 
huis zelf wensen te betrekken (Vred. Mechelen, 24 mei 1968, T. Vred., 
1968, 248). 

179· TERUGGAVE 

Behoudens toepassing van artikel 1889 B.W. moet de lener de geleende 
zaak teruggeven bij het einde van de overeengekomen termijn of nadat de 
zaak heeft gediend voor het gebruik waarvoor zij was uitgeleend (art. 
r888'B.W.). 
~ndien de zaak inmiddels is teniet gegaan zal de bruiklener de waarde 
ervan aan de uitlener moeten vergoeden, tenzij hij kan bewijzen dat het 
tenietgaan of de beschadiging van de zaak te wijten is aan een toeval of 
overmacht zoals brandstichting door een zwakzinnige (Rb. Antwerpen, 
29 sept. 1967, R. W., 1967-1968, II34) of diefstal (Hrb. Brussel, 3 dec. 
1968, Pas., 1969, III, roo). Het is de uitlener zelf die, als eigenaar van de 
geleende zaak, het risico blijft dragen voor het toevallig verlies van de 
geleende zaak. 
De verplichting tot teruggave is voor de lener een contractuele verbintenis. 
Door de correctionele rechtbank te Tongeren werd in dit verband gevonnist 
dat de eigenaar van een voertuig dat door de lener werd beschadigd zijn 
vordering tot schadevergoeding enkel kan steunen op de leningsovereen
komst. De eigenaar kan zich voor de strafrechter geen burgerlijke partij 
stellen wanneer de lener terecht staat wegens onvrijwillige doding en de 
schade aan het geleende voertuig niet voortvloeit uit deze betichting 
(Carr. Tongeren, 2 maart 1965, R. W., rg66-1967, 944; R.G.A.R., 1967, 
78oo). 
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HooFDSTUK II 

DE VERBRUIKLENING EN DE LENING OP INTEREST 

18o. BEGRIP 

Verbruiklening is de overeenkomst waarbij de ene partij een zekere hoe~ 
veelheid zaken die door het gebruik teniet gaan aan de andere partij af
geeft, onder verplichtiil.g voor deze om aan de eerste partij evenzoveel van 
gelijke soort en hoedanigheid terug te geven (art. r892 B.W.). 
Verbruiklening van geld, waren of roerende zaken tegen een prijs (de rerite 
of interesten) noemt de wet ,rentelening" of ,lening op interest" (art. 
1905 B.W.). 
Zoals de bruiklening is ook de verbruiklening een zakelijke overeenkomst 
die ontstaat door de afgifte van de geleende zaak aan de lener. Wei kan 
men zich geldig verbinden om in de toekomst een bepaalde geldsom te 
zullen lenen of uitlenen maar deze belofte geldt niet als leningsovereen
komst vermits deze tussen partijen enkel tot stand komt door de feitelijke 
aflevering van het geleende geldbedrag (Gent, 29 juni 1968, Pas., 1968, 
II, 281). 

181. BEWIJS 

Om het bestaan van een lening te doen gelden volstaat het niet te 
bewijzen dat een geldsom aan de tegenpartij werd afgeleverd, de ver
plichting om deze som terug te betalen client eveneens bewezen te worden 
(Rb. Luik, 25 april 1968, ]. Liege, 1967-1968, 305; - vgl. Cass., 3 april 
1970, R. w., 1970-1971, 126). 
Vermits de rentelening een eenzijdige overeenkomst is, moet het geschreven 
bewijs niet in dubbel worden opgemaakt en volstaat het dat aileen de lener 
tekent. Indien de met de hand geschreven ,goed voor" bij de vermelding 
van het bedrag ontbreekt, client het geschrift als een begin van bewijs dat 
met vermoedens kan worden aangevuld (Brussel, 17 juni 1960, Pas., 1961 
II, 219, en 17 oktober 1960, R. W., 1960-1961, 944). 

182. ALGEMENE GELDIGHEIDSVEREISTEN 

De verbruiklening en rentelening zijn onderworpen aan de gewone geldig
heidsvereisten voor overeenkomsten. De lening kan derhalve worden ver
nietigd wegens dwaling in hoofde van de lener (Brussel, 19 jan. 1967, 
R. W., 1966-1967, 1577; - Rb. Dendermonde, 27 maart 1968, R. W., 
1969-1970, 579). 
De lening mag ook niet indruisen tegen de dwingende regels die de open
bare orde of de goede zeden beschermen (art. 6 en 1133 B.W.). Is derhalve 
onontvankelijk, de vordering van de gezel tot terugbetaling van geldsom
men die hij aan zijn bijzit heeft geleend (Luik, 28 april 1966, ]. T., 1966, 
424; R. P. Not., 1966, 436). 
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Is eveneens nietig wegens strijd met de openbare orde, de overeenkomst 
die werd afgesloten in overtreding op de wettelijke beschikkingen inzake 
wisselcontrole (Besl. W. van 6 oktober 1944) : de schuldeiser kan de 
rechtstreekse of middellijke uitvoering van zulke overeenkomst in rechte 
niet vorderen (Brussel, 4 jan. 1961, Pas., 1962, II, i1). In het algemeen zal 
nochtans de nietigheid van een bepaald beding niet leiden tot de vernieti
ging van de gehele overeenkomst indien de lening zelf en de voorziene 
betalingsmodaliteiten niet afhankelijk zijn van dit nietige beding (Hrb. 
Antwerpen, 9 januari 1968, R. W., 1967-1968, 1091). 

183. BESCHERM1NG VAN DE LENER 

De artikelen 1907, 1907 bis en 1907 ter B.W. beschermen de lener tegen 
zijn eigen zwakheid of onwetendheid door de geldigheid en afdwingbaar
heid van de rente aan zekere regels te onderwerpen. Deze bijzondere 
bescherming raakt echter niet de openbare orde en kan enkel door de lener 
worden ingeroepen (Brussel, 27 nov. 1963, Pas., 1965, II, 29; - Hrb. 
Brussel, 18 nov. 1960, ]. Comm. Br., 1961, 114). 
Wanneer partijen in de overeenkomst het bedrag van de rente niet hebben 
bepaald, is de wettelijke rentevoet van toepassing (art. 1907, vierde lid 
B.W.). Sedert de wet van 30 juni 1970 is deze rentevoet voor burgerlijke 
en voor handelszaken eenvormig vastgesteld op 6,5 %. Deze wettelijke 
rentevoet is ook van toepassing wanneer tussen partijen werd bedongen 
dat een ,normale interest" zou betaald worden of wanneer de contractuele 
bepalingen daaromtrent onnauwkeurig zijn (Brussel, 27 nov. 1963, I.e.). 
Het arrest aanvaardt echter de mogelijkheid van een hogere rentevoet 
wanneer de schuldenaar aanbiedt deze te betalen. Vermits artikel 1907 
niet van openbare orde is kan de lener op elk ogenblik van deze beschikking 
afwijken. Op grond van artikel 1907 ter kan de rechter een abnormaal hoge 
interest verminderen indien deze werd bedongen door misbruik te maken 
van de zwakheden, de behoeften, de hartstochten of de onwetendheid 
van de lener. 

184. LEN1NG EN PERSOONL1JKE LENING OP AFBETALING 

lndien de lening een lening op afbetaling of een persoonlijke lening op 
afbetaling is die binnen het toepassingsgebied valt van de Wet van 9 juli 
1957, dan kan het totale lastenpercentage (waaronder de bedongen interes
ten) het wettelijk toegelaten maximum niet overschrijden (art. 9 en 9 bis, 
K.B. 23 december 1957). De maximale lastenpercentages werden vastge
steld bij K.B. van 5 augustus 1970 (Staatsblad, 19 augustus 1970). 
Om te berekenen of de bedongen en werkelijke lasten het wettelijke bedrag 
niet overtreffen moet echter de rechter ook de wijze van berekening volgen 
die door het K.B. van 23 december 1957 is voorgeschreven en het per
centage berekenen op het nominaal bedrag van de lening (Cass., 28 juni 
1968, Arr. Cass., 1968., II, 1327; R. W., 1968-1969, 354). 
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De maximale lasten percentages zijn slechts van toepassing wanneer de 
overeenkomst een lening op afbetaling of een persoonlijke lening is in de 
zin van art. I van de wet van 9 juli I957· Dit artikel omvat bv. niet de over~ 
eenkomst waarbij een derde zich hoofdelijk borg stelt voor de verbintenis
sen van een lener op afbetaling (Brussel, I9 april 1966, ]. T., 1966, 508). 
Zelfs indien echter de wet van 9 juli 1957 niet van toepassing is (zie ook 
art. 2, W. 9 juli I957 en art. 2, K.B. 23 december 1957), dan nog kan de 
rechter in de maximale lastenpercentages een aanduiding vinden wanneer 
hij het abnormaal karakter van een bedongen rente krachtens artikel 1907 ter 
moet beoordelen (zie vorig nummer). Wanneer de lasten van een gewone 
leningsovereenkomst merkelijk het wettelijke tarief overschrijden dat 
voor de lening op afbetaling is voorgeschreven, dan mag de rechter in dit 
feit het bewijs vinden dat de normale rentevoet overschreden werd (Hrb. 
St.-Niklaas, I3 februari I968, ]. Comm. Br., 1970, I, 8). Dit vonnis beslist 
ook dat wanneer de uitlener een vervroegde terugbetaling eist, het ver
schuldigd bedrag verminderd moet worden met de toekomstige in
teresten en beheerkosten die in het overeengekomen bedrag verrekend 
waren. 
Een dergelijke vermindering van lasten bij vervroegde aflossing is voor de 
lening op afbetaling en voor de persoonlijke lening op afbetaling wettelijk 
voorgeschreven (K.B. 19 mei I965, tabel IV, aangevuld bij K.B. 14 oktober 
1968). 
Omgekeerd volstaat het niet voor de uitlener bij een gewone lening aan te 
tonen dat de bedongen interest de relatief hoge lasten, toegelaten bij de 
lening op afbetaling, niet overschrijdt. De rechter blijft in dit geval vrij om 
het abnormaal karakter van de bedongen rente vast te stellen (Vred. Nan
drin, I juli I964, T. Vred., I966, 77-78). Het komt de rechter immers toe 
aan de overeenkomst haar werkelijke omschrijving te geven en als het gaat 
om een lening en niet om een financieringsovereenkomst het bedrag van 
de interest te herleiden tot een normale voet (7 t.h.) en de vergoeding tot 
haar juiste maat. 

185. WoEKER 

De lener vindt een bijkomende bescherming in artikel 494 Sw. Dit artikel 
bestraft woeker, d.i. het gewoonlijk misbruik maken van de zwakheden, 
de hartstochten, de behoeften of de onwetendheid van de lener om een 
rente te bedingen die de wettelijke rentevoet of de normale rentevoet en de 
dekking van het risico te hoven gaat (zie Cass., 7 okt. I963, Pas., I964, 
I, I23). 
Het hof van cassatie stelde dat voor de beoordeling van de woekerrente 
de rechter ten grande aile bijkomende kosten van het contract mag in 
aanmerking nemen, zoals de kosten voor het financieel onderzoek van de 
leningsaanvraag, de premies voor de verzekering die de lener verplicht 
werd af te sluiten, de kosten voor het beheer van het dossier (2I nov. I96o, 
Arr. Cass., I96I, I, 269). 



186. U1TVOER1NG 

De overeenkomst van lening wordt uitgevoerd door de terugbetaling van 
het geleende kapitaal samen met de bedongen interesten. 
De verbintenis die voortvloeit uit een geldlening is steeds vast bepaald 
door de numerieke som die in de overeenkomst is uitgedrukt (art. r895 
B.W.). De uitlener draagt derhalve zelfhet risico voor de muntontwaarding 
die zich voordoet nadat hij de geleende som aan de lener heeft afgestaan. 
Er client onderstreept dat dit risico voor de uitlener blijft bestaan, ook 
nadat hij de lener in gebreke heeft gesteld wegens de laattijdige terug
betaling. Indien zich na deze aanmaning maar v66r de werkelijke terug
betaling een muntontwaarding voordoet dan kan het waardeverlies niet 
op de lener verhaald worden (Rb. Brussel, 14 okt. 1963, ]. T., 1963, 662). 
Ingevolge artikel II 53 B.W. is immers de wettelijke interest de enige vorm 
van schadevergoeding die de schuldeiser kan bekomen voor de vertraging 
in de betaling van een geldsom, behoudens het geval waar de schuldenaar 
met opzet in gebreke zou blijven. 
De uitlerner kan zich nochtans tegen latere ontwaarding beschermen door 
een bijzonder beding van waardebeveiliging. De leningsovereenkomst kan 
bv. bepalen dat het terug te betalen bedrag van rechtswege zal vermeer
derd worden in functie van het officiele devaluatiecoefficient (Brussel, 
4 januari 1961, Pas., 1962, II, rr). 
De artikelen r895 en II53 B.W. gelden ten aanzien van alle leningsover
eenkomsten die naar belgisch recht werden afgesloten, ook wanneer het 
terug te betalen bedrag in een vreemde munt is uitgedrukt (Rb. Brussel, 
14 okt. 1963, I.e.). Indien echter de overeenkomst wordt beheerst door 
een buitenlands recht dan zal de belgische rechtbank op de gevolgen 
van een muntontwaarding regels toepassen die in dit buitenlands recht 
terzake bestaan, voor zover althans deze regels niet strijdig zijn met 
de belgische internationale openbare orde. Dit voorbehoud wordt niet 
verder onderzocht wanneer blijkt dat de buitenlandse regel (in casu 
art. 468 Kongolees burgerlijk wetboek) identiek is aan het Belgische voor
schrift van artikel 1895 B.W. (Brussel, 30 juni 1966, ]. Comm. Br., 1967, 
34). 

187. WANUITVOERING 

Volgens de heersende rechtspraak en rechtsleer is de rentelening een 
eenzijdige overeenk6mst, zodat artikel rr84 B.W. in geval van wanprestatie 
niet van toepassing is (zie Mathijs en Baeteman, Verbintenissen, Overzicht 
van rechtspraak (r96I-r964), T.P.R., 1966, 26o, nr. 128). De uitlener kan 
derhalve de ontbinding van de overeenkomst niet vorderen wanneer de 
lener nalaat de rente te betalen (Hrb. Brussel, 20 februari 1960, ]. Comm. 
Br., r96o, 173). 
Het is de partijen nochtans toegestaan een uitdrukkelijk ontbindend beding 
in de overeenkomst in te lassen waarbij de overeenkomst in geval van 
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wanuitvoering ontbonden wordt (Brussel, r8 mei 1962, Pas., 1963, II, 138; 
Rb. Brussel, 4 maart 1968, R. P. Not., 1968, 211). 
Voor het geval de wanprestatie de terugbetaling van het kapitaal betreft, 
client aangestipt dat de verwijlinteresten tegen de wettelijke rentevoet 
slechts verschuldigd zijn na aanmaning van de lener (Cass., 31 maart 1966, 
Pas., 1966, I, 995). Anderzijds wordt aangenomen dat de conventionele 
interesten ophouden te lopen op de vervaldag, zodat eventueel geen interest 
verschuldigd is voor het kapitaalsgebruik tussen de vervaldag en de dag 
van de aanmaning (Rb. Brussel, 25 nov. 1966, ]. T., 1967, 333). 
Indien echter de rechter op grond van art. 1900 B.W. de lener toestaat om 
in schijven te betalen dan zullen de conventionele interesten blijven lopen 
tot de volledige terugbetaling van het kapitaal (Rb. leper, r8 april 1962, 
R. W., 1962-1963, 1259). 

188, HYPOTHECAIRE LENING 

De lening is hypothecair wanneer zij door een hypotheek is gewaarborgd. 
De hypothecaire lening is geregeld door het K.B. nr. 225 van 7 januari 1936. 
Krachtens artikel 8 van dit Besluit moet in de leningsakte de beloning 
bepaald worden die ten laste van de lener wordt gelegd voor de negociering 
van de lening en mag deze beloning 0,5 % van de toegestane lening niet 
overschrijden. De rechtspraak is verdeeld over de vraag wie als bemiddelaar 
moet beschouwd worden voor de toepassing van dit artikel. Sommige 
uitspraken stellen voorop dat de art. 8 en 24 vari lief K.B. niet gelden voor 
de zaakwaarnemers of makelaars die enkel de partijen tot elkaar brengen 
of de lening solliciteren maar vreemd blijven aan de eigenlijke leningsakte 
(Brussel, 15 maart 1961, R. W., 1961-1962, 996; Rb. Antwerpen, r8 mei 
1960, R. W., 1961-1962, 1000; Vred. Antwerpen, 26 okt. 1961, R. W., 
1961-1962, roo6). Volgens andere beslissingen is bemiddelaar elke persoon 
die een hypothecaire lening negocieert, in welke hoedanigheid hij ook 
optreeclt (Brussel, r8 juni 1962, ]. T., 1962, 6o2; Gent, 12 dec. 1968, 
Pas., 1969, II, 57; Vred. Kontich, 27 juni 1961, R. W., 1961-1962, 395). 
Deze ruime interpretatie schijnt te beantwoorden aan de bedoeling van de 
wetgever (Verslag aan de Koning, Pasin., 1936, 2). 
In ieder geval heeft de bemiddelaar enkel een recht op vergoeding indien 
zijn beloning uitdrukkelijk in de leningsakte is opgenomen (Brussel, 
4 januari 1962, ]. T., 1962, 716; Gent, 12 dec. 1968, Pas., 1969, 11, 57). 
Indien uit de modaliteiten van een hypothecaire geldlening blijkt dat de 
voorgelegde overeenkomst geveinsd is, dan kan de rechter het overleggen 
van de werkelijke overeenkomst bevelen (Gent, 21 februari 1968, R. W., 
1968-1969, 1426; Ann. Not. Enr., r969, 317). 
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TITEL VI 

DE BEW AARGEVING 

189. BEGRIP 

Bewaargeving is een overeenkomst, waarbij de ene partij (de bewaargever) 
een lichamelijke roerende zaak aan de andere (de bewaarnemer) ter bewa
ring overgeeft, welke laatste op zich neemt voor de zaak te zorgen en haar 
~eder op eerste aanvraag aan de bewaargever terug te geven(art. 1915 B.W.). 
Het contract kan vrijwillig of uit noodzaak worden afgesloten. Deze onder
scheiding heeft vrijwel ieder praktisch belang verloren. 
Het bewaren van de zaak maakt het doel uit met het oog waarop dit contract 
gesloten wordt. Deze doelstelling onderscheidt de bewaargeving van andere 
contracten, zoals bijvoorbeeld van het contract dat samen met de verkoop 
van melk gesloten wordt en krachtens welk de melkverkoper aan de koper 
flessen bezorgt. De koper betaalt die flessen, maar heeft anderzijds het 
recht ze tegen terugbetaling weer te geven. Bewaargeving is er hier niet, 
noch bruiklening. Men staat hier voor een verkoop van flessen, gepaard 
gaande met de verplichting ze aan dezelfde prijs terug te kopen (zie Van 
Ryn, Principes de droit commercial, III, nr. 1691 ,Les ventes avec consignation 
de l' emballage" ). Dit besliste het hof van beroep te Brussel op I 8 november 
1964 (Pas., 1965, II, 248). De feiten van het geding lagen als volgt : De 
P.V.B.A. Distrilait werd op 14 juli 1959 failliet verklaard. Diezelfde avond 
liet de P.V.B.A. Laiterie St. Laurent, die melk verkocht aan de gefailleerde, 
een hoop leeggoed ter waarde van 55.532 fr., waarvan ze beweert eigenares 
te zijn, zomaar weghalen op de exploitatiezetel van de gefailleerde. Vonnis 
en arrest beslissen dat het leeggoed, verkocht onder verplichting van terug
name, eigendom bleef van de gefailleerde vennootschap zolang het door 
laatstgenoemde niet teruggegeven werd, en dus niet zomaar weggehaald 
mocht worden. Noch het bestaan van onuitwisbare merktekens op de 
flessen en metalen bakken, noch de afzonderlijke boekhoudkundige reke
ningen, gescheiden van de rekeningen van de verkochte melk, volstaan om 
te bewijzen dat partijen de bedoeling hadden de eigendomsoverdracht te 
beletten. Evenmin is de praktijk van de fiskale overheid om flessen en ver
pakkingen van de verkoop uit te sluiten, bindend voor de uitlegging van de 
overeenkomst door de rechtbanken. 
Niets belet dat een bewaargevingsovereenkomst gesloten wordt bij gelegen
heid van een koop. Aldus besliste het hof van cassatie in de volgende zaak 
(Cass., 2 mei 1964, Pas., 1964, I, 932). Op 18 november 1959 verkocht de 
vennootschap naar Duits recht , Theodor Zeise" een scheepsschroef aan de 
N.V. ,Scheepswerven van Vlaanderen". De Scheepswerven die de reeds 
verzonden schroef niet konden betalen, stelden voor ze bij aankomst terug 
te sturen. Theodor Zeise stelde op zijn beurt voor de de scheepswerven de 
schroef als eigendom van de firma Zeise zouden bewaren, om ze op zijn 
laatst in september 1960 terug te nemen tegen betaling van de factuur. Dit 
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voorstel werd aanvaard op 3 juni 1960. Wanneer de scheepswerven failliet 
gingen, vorderde de firma Zeise op grond van artikels67 W. Kh. de schroef 
terug, en won het pleit. Het hof van cassatie stelt vast dat de rechter ten 
gronde de gemene bedoeling der partijen heeft nagegaan en bevonden dat 
de schroef in bewaargeving werd gegeven. De Scheepswerven waren slechts 
houder ter bede voor rekening van de firma Zeise. Nooit werden ze eigenaar, 
nooit verkregen ze er zelfs het bezit van. Bij gelegenheid van de koop die 
nog niet uitgevoerd mocht worden, werd door partijen een afzonderlijke en 
onafhankelijke overeenkomst van bewaargeving gesloten. Vermits de zaak 
ter beschikking van de would-be verkoper werd gehouden, en niet gebruikt 
werd door de would-be koper, kon de rechter ten gronde soeverein vast
stellen dat het geen geveinsde bewaargeving was. 

190· BEWIJS 

De bewaargever draagt de bewijslast van de bewaargeving. Het hof van 
beroep van Luik aanvaardde dat indien hij in de morele onmogelijkheid is 
om zich een schriftelijk bewijs te verschaffen- in casu woonde de de cujus, 
wiens erfgenamen de vordering instellen, bij zijn nicht in - vermoedens 
voldoende zijn om de bewaargeving te bewijzen (Luik, 28 juni 1967, 
]. Liege, 1967-1968, 169). 
lndien het waar is dat een geldsom die zich in een bankkoffer bevindt, in 
beginsel toebehoort aan de huurder van de koffer, dan is het niet minder 
zeker dat dit bezit een dubbelzinnig karakter kan vertonen. Door feitelijke 
omstandigheden (een vermelding van de huurder) en overeenstemmende 
vermoedens werd aanvaardbaar gemaakt dat de fondsen eigendom waren 
van een derde, een bewaargever. 
Wanneer de bewaarnemer handelaar is, en dit is dikwijls het geval, weet 
men dat de bewaargeving met alle middelen mag bewezen worden. 

191. BEWAKINGSPLICHT. HET CRITERIUM VAN DE GOEDE HUISVADER 

Bewaargeving is in beginsel een kosteloos contract (art. 1917 B.W.), doch 
niet noodzakelijk (art. 1928 B.W.). 
Is ze kosteloos, dan moet de bewaarnemer aan de zaak dezelfde zorg beste
den als voor zijn eigen zaak (art. 1927 B.W.); in dit geval van artikel 1928 
B.W. daarentegen, en o.a. wanneer de bewaargeving bezoldigd is, wordt de 
aansprakelijkheid van de bewaarnemer vescherpt : hij moet de zaak be
waren als een goed huisvader. 
Dit beginsel werd toegepast door de rechtbank van koophandel van Brussel. 
Wanneer een partij haar auto parkeert op een bewaakte parkeerplaats tegen 
betaling van een bedrag van 10 fr., waarvoor een kaartje met de vermelding 
,parking met verzekering" wordt afgeleverd, komt een contract van bezol
digde bewaargeving tot stand. De aansprakelijkheid van de bewaarnemer 
wordt dan bepaald volgens het criterium van de ,goede huisvader", cri
terium dat een zorgvuldige bewaking vereist. Hij is aansprakelijk voor de 
diefstal van de auto, wanneer blijkt dat hij die bewaking niet zorgvuldig 
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heeft uitgevoerd, aangezien hij niet eens de kaartjes van de wegrijdende 
bestuurders vernietigde (Rb. Brussel, 22 juni I966, R. W., I966-I967, I I 52). 
Een vonnis van de rechtbank van koophandel van Antwerpen illustreert de 
regel dat de door artikel I928 B.W. voorgeschreven strengere bewarings
zorg moet beoordeeld worden in het Iicht van de elementen van de over
eenkomst, bijvoorbeeld het bedrag van het loon. Dozen zalm die behoorden 
aan de supermarkten Grand Bazar werden, na braak en inklimming, 
gestolen uit de magazijnen van de Zilvernatie. De verzekeraar stelde dat de 
bezoldigde bewaarnemer een zwaardere verantwoordelijkheid droeg dan 
die van een gewoon huisvader. De rechtbank besliste echter dat de gekwali
ficeerde diefstal, zonder gebruik van geweld of bedreiging met wapens, 
de bezoldigde bewaarnemer ontheft van zijn aansprakelijkheid als bewezen 
is dat hij de diefstal niet mogelijk gemaakt heeft door enige fout of nala
tigheid, die in het kader van de rechtsverhouding tussen partijen client 
bepaald te worden. Als de bewaargever het pakhuis kent en weet welke 
veiligheids- en bewaringsmaatregelen getroffen worden, als het tarief in 
verhouding is tot die maatregelen, kan men bezwaarlijk eisen dat de be
waarnemer meer maatregelen treft dan die waarvoor de bewaargever be
taalt. De bewaarnemer, die de overeengekomen zorg aan de bewaring 
besteed heeft, is niet aansprakelijk voor het verlies van de zaak, al had hij dit 
verlies kunnen beletten door maatregelen die buiten zijn zorgverplichting 
vielen. Ten onrechte wordt soms beweerd dat diefstal aileen bevrijdend is 
als hij gewapenderhand gepleegd is (Hrb. Antwerpen, IS sept. I970, 
R. W., I970-I97I, 620, met noot Caenepeel). 

Zoals gezegd geldt een ander criterium bij kosteloze bewaargeving. Hieraan 
wordt herinnerd door het hof van cassatie in een arrest van 2 december 
I96o (Arr. Cass., I96I, 3Io; Pas., I96I, I, 359). Een herbergier, die poppen 
van het poppentheater ,De Troubadours" om niet in bewaring had gena
men, had tijdens de periode van bewaring voor het bewaren van de voor
werpen geen mindere zorg tot het voorkomen van brandstichting aange
wend dan voor de bewaring van zijn eigen goederen die aan hetzelfde gevaar 
waren blootgesteld. In casu had hij te weinig toezicht uitgeoefend op ar
beiders die in zijn herberg met een benzinelamp werkten. De eis tot schade
vergoeding werd afgewezen. Het criterium is de vergelijking tussen de zorg 
voor eigen zaken en deze voor de bewaarde zaak; het staat de bewaarnemer 
vrij zijn eigen zaken slordig te beheren, zelfs grove fouten te begaan. In 
noot wordt opgemerkt dat die redenering niet opgaat in het geval dat door 
de bewaarnemer bedrog wordt gepleegd (Pas., I96I, I, 359). Men kan zich 
inderdaad niet voorstellen dat de bewaarnemer in de zorg voor zijn eigen 
zaken bedrog zou plegen. Anderzijds zou men moeilijk de bewaarnemer 
van de gevolgen van zijn bedrog kunnen vrijstellen, omdat dit het contract 
elke zin ontneemt. 

Het arrest besliste dat de aansprakelijkheid van de bewaarnemer van con
tractuele aard is en dat artikel I382 B.W. niet toepasselijk is (in dezelfde 
zin : Luik, 9 febr. I962, R.G.A.R., I962, 6687). 



192· TERUGGAVE 

De bewaarnemer moet de zaak restitueren. Aan wie? Een vonnis van de 
rechtbank van Brussel (20 nov. 1967, R. W., r968-r969, r8u) beslist dat 
de in bewaring gegeven titels en gelden na het overlijden van de bewaar
geefster, aan haar erfgenamen slechts ieder voor hun aandeel kan terug
gegeven worden, ook al werd iemand aangewezen om ze terug in ontvangst 
te nemen. Laatsgenoemde persoon kan evenwel de teruggave vorderen 
indien hij een aan de dood van de bewaargeefster voorafgaand recht verwor
ven had, of indien de bewaargeefster hem de titels en gelden op regelmatige 
wijze had geschonken of ze bij testament vermaakt. Ten deze kan de aange
wezen derde zich niet beroepen op een onderhandse gift, waarvoor immers 
vereist is dat tijdens het leven van de schenker de afgifte van de goederen 
aan de begiftigde geschied is, en deze de schenking aanvaard heeft. 
Wanneer de bewaarnemer op zijn beurt de zaak in het bezit van een derde 
heeft gesteld, heeft de bewaargever de keuze tussen twee vorderingen : 
hij kan de restitutie door de bewaarnemer vorderen, of de zaak revindiceren 
van de derde, die slechts houder ter bede is. Art. 2279 kan hier niet toege
past worden. Dit besliste de rechtbank van koophandel van Brussel op 
vordering van de erfgenamen van een in Monaco overleden de cujus tegen 
de Bank van de Societe Generale, die titels van de de cujus in bewaring had 
voor rekening van de Bank van Port Said. De achtergrond van dit geding 
moet gezien worden in het licht van de sekwestratiemaatregelen van de 
Egyptische-re-gerin:g-dd. -9-mei r 9 59 m. b~t~-de kwestieuse titels. -
Wat het internationaal, privaatrechtelijk karakter van de zaak betreft, 
werd beslist dat roerende lichamelijke goederen beheerst worden door de 
lex rei sitae, in casu het Belgisch recht (Hrb. Brussel, r6 mei 1963, Pas., 
1963, III, 124). 

193• WAT MOET TERUGGEGEVEN WORDEN ? 
In het hoger vermeld geval van de Scheepswerven van Vlaanderen werden de 
curatoren q.q. veroordeeld om aan de firma Zeise een som terug te geven 
die de prijs uitmaakt van de aan de Scheepswerven door de firma Zeise 
toevertrouwde schroef, die zij eigenmachtig hadden verkocht voor 
711.079 fr. Na ontvangst van die som vordert de firma Zeise de interesten 
ervan vanaf de dagvaarding, en verder een bedrag van rond de 43.000 fr. 
wegens verlies veroorzaakt door de wisselkoersverandering van de Duitse 
mark sedert het instellen van de eis. Bij arrest van 19 maart 1963 besliste 
het hofvan beroep van Gent (R. W., 1965-1966, 603) dat de depositaris tot 
volledig herstel der door de bewaargever geleden schade verplicht is, 
wanneer hij door zijn schuld de in bewaring gegeven zaak niet kan terug
geven. Buiten de tegenwaarde in geld, is hij ook verplicht de op dit bedrag 
verschuldigde interesten vanaf de dagvaarding tot de dag der betaling te 
betalen, en staat hij in voor de schade die de vreemde bewaargever lijdt 
bij het omzetten van het laattijdig betaald bedrag in de inmiddels gedeva
lueerde vreemde munt. 
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194• DooR DE BEWAARNEMER GEMAAKTE KOSTEN 

Of de bewaargeving al dan niet kosteloos is, steeds is de bewaargever 
gehouden tot het terugbetalen der kosten gemaakt tot het behoud van de 
zaak. Laatstgenoemde kosten zijn de kosten die gemaakt zijn om te voor
komen dat een roerende zaak, hetzij zou vernield worden, hetzij zou op
houden te dienen voor haar bestemming. In die categorie vallen alle 
normale onderhoudskosten, de herstellingen, de vervanging van de stukken 
van een voertuig die tot doel hebben dat het voertuig verder zou kunnen, 
gebruikt worden, alsook de sleepkosten (Hrb. Verviers, II mei 1963, ]. Liege, 
1963-1964, u8). Om deze terugbetaling te verzekeren kent artikel 1948 
B.W. aan de bewaarnemer een retentierecht op de in bewaring gegeven 
zaak toe (Cass. fr., 22 mei 1962, ]. T., 1962, 83). 

195· BEWAARGEVING UIT NOODZAAK 

De bewaargeving uit noodzaak veronderstelt dat de vrijheid niet bestaat 
om niet in bewaring te geven, of om een andere bewaargever te kiezen. 
Aldus aanvaardt de rechtspraak dat er bewaargeving uit noodzaak aan
wezig is wanneer in een spijshuis of in een kapperssalon kosteloos een 
vestiaire ter beschikking van de klanten wordt gesteld. 
Tijdens een feestdis bij gelegenheid van oudejaarsavond werd een boot
mantel gestolen uit een kamer die de restaurateur als vestiaire had ingericht. 
Een vordering van de bestolen feestvierster die steunde op artikel 1912 
B.W. en 1913 B.W. werd ongegrond verklaard, maar een daaropvolgende 
vordering steunende op de artikelen I92I-I927 B.W. werd gegrond 
bevonden. Het bewijs van de waarde van het kledingstuk mocht door om 
't even welk middel aangebracht worden (Rb. Dinant, 26 mei 1965, ]. Liege, 
I965-1966, 4). 
In de actuele levensomstandigheden en gebruiken kan de klant in een spijs
huis inderdaad niet kiezen waar hij zijn jas kan leggen alvorens aan tafel 
te gaan. De restaurateur die er zich toe verbindt de maaltijd te leveren, 
verbindt er zich eveneens toe de zaken waarvan de klant zich moet ontdoen 
in bewaring te nemen. De rechtbank van koqphandel van Brussel besliste 
in dezelfde zin in een geval waarin een mantel uit een kapperssalon ver
dween. Het bewijs mag aan de hand van ernstige, nauwkeurige en over
eenstemmende vermoedens geleverd worden (Hrb. Brussel, 9 mei 1964, 
]. T., 1964, 742). Zie echter De Page, V, Compl., nr. 191, 285 (voor het geval 
er slechts een kapstok voorhanden is). 

196. HoTELBEWAARGEVING 

Het burgerlijk wetboek werd op dit gebied gewijzigd door de wet van 1972, 
zodat veel van de vroegere rechtspraak niet meer relevant is. 
Een aanbeveling van de parlementaire vergadering van de Raad van 
Europa strekte er in 1956 toe een eenvormige wet uit te werken nopens de 
aansprakelijkheid van hotelhouders voor zaken van hun gasten, waarbij 
rekening zou worden gehouden met de in 1955 ontworpen eenvormige wet 
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van Untdroit en met de op laatsgenoemd patroon gemaakte Britse wet van 
1947. Ter uitvoering van die Straatburgse aanbeveling werd op I7 december 
1962 te Parijs een overeenkomst gesloten. In uitvoering van laatsgenoemde 
overeenkomst legde de Regering een wetsontwerp neer met het doel het 
burgerlijk wetboek in overeenstemming te brengen met de beginselen van 
de overeenkomst. Aldus ontstond de wet van 4 juli 1972 (Staatsblad, 
19 aug. 1972), tot bevrediging van de internationale vereniging van het 
hotelbedrijf die het uit Romeinse tijden daterend wantrouwen jegens de 
hotelhouders beu was. Deze aan de hedendaagse gebruiken van het reiswezen 
aangepaste hervorming vrijwaart echter eveneens de rechten van de rei
zigers. 
De bewaargeving in een hotel blijft gelijkgesteld met de bewaargeving uit 
noodzaak (art. 1348 en 1952 B.W.). Behouden blijft het beginsel van de 
quasi-objectieve aansprakelijkheid van de hotelhouder, ruimer, op het vlak 
van het gemene recht, dan die ter zake van de bewaarnemer tegen ver
goeding. Zoals op elke schuldenaar bij een verbintenis tot teruggave, 
weegt op de hotelhouder een resultaatsverplichting; op hem weegt een 
vermoeden van schuld (Hrb. Brussel, 31 mei 1960, Bull. 1963, 149, met 
noot M.G.). 

Maar wat de omvang van de aansprakelijkheid betreft wordt het oude 
systeem nu omgekeerd : vroeger was de onbeperkte aansprakelijkheid de 
regel, met als uitzondering de beperking in omvang voorgeschreven in de 
wet van 22 juli 1897. Terloops weze opgemerkt dat de rechtspraak die zich 
inspande om het in laatsgenomede wet gebezigd begrip ,kostbaar voorwerp 
waarvan de gast gewoonlijk gebruik maakt" te omschrijven, nutteloos 
wordt, vermits dit begrip verdwijnt. Nu wordt de beperking in omvang tot 
100 maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid de regel voor alle 
meegebrachte zaken, met de onbeperkte aansprakelijkheid als uitzondering, 
wanneer de schade voortvloeit uit de fout van de hotelhouder of van -een 
persoon die hem zijn diensten verleent, of wanneer de zaak in hun handen 
werd afgegeven. 

De hotelhouder is anderzijds verplicht de zaken die de gast hem wenst toe 
· te vertrouwen in ontvangst te nemen, behalve indien ze gevaarlijk zijn, 

overlast veroorzaken of een buitensporige handelswaarde hebben in aan" 
merking genomen de grootte van het hotel en de omstandigheden. De 
rechtsbetrekking ontstaat zoals voorheen zonder dat er overhandiging nodig 
is, uit het enkel medebrengen van de zaken van de gast die slaapgelegenheid 
ter beschikking heeft (slechts de logerende gast werd en blijft bijzonder 
beschermd; Rb. Dinant, 24 dec. 1964, R.G.A.R., 1965, nr. 7427, met 
noot). 
Wat een hotelhouder is, en hoe bewezen moet worden dat een zaak in het 
hotel werd gebracht, zijn vragen die volgens de bestaande rechtspraak 
opgelost moeten worden. Als bewijs werd door de rechtbank van koophan
del van Brussel geeist dat het gestolen goed in het bezit was van de gast 
bij het binnenkomen en in zijn bezit op het ogenblik van de diefstal (3 I mei 
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1960, hoger vermeld). Milder was de rechtbank van koophandel van Luik 
(4 maart 1960, Pas., 1961, III, 103; R.G.A.R., 1961, nr. 6785, met noot) 
die de met zekere materiele vaststellingen gepaard gaande beweringen van 
de gast als voldoende aanvaardde. Algemeen wordt inderdaad aangenomen 
dat laatstgenoemde het bepaalde feit dat het verlies of de beschadiging 
veroorzaakte, niet hoeft te bewijzen (De Page, V, nr. 250). 
De eenzijdige verklaring van de hotelhouder tot uitsluiting van zijn aan
sprakelijkheid verklaart de wetgever nu nietig. Een hotelhouder kan zich 
nooit meer bij voorbaat ontlasten. Tot hiertoe aanvaardde de rechtspraak 
de geldigheid van dergelijke clausules, op voorwaarde dat de hotelhouder 
bewees dat de gast er kennis van had genomen en er op ondubbelzinnige 
wijze- al was het stilzwijgend- in had toegestemd (Luik, 21 december 
1960, Pas., 1961, II, 229). 
Van zijn- in omvang beperkte - aansprakelijkheid wordt de hotelhouder 
ontheven in de gevallen waarin de beschadiging, de vernieling of de ont
vreemding te wijten is aan : 

a) de gast of een persoon die hem vergezelt, bij hem in dienst is of hem 
bezoekt; 

b) overmacht (de handelingen van niet bij de exploitatie van het hotel 
betrokken personen worden niet a priori uitgesloten, maar het zal de 
hotelhouder zeer moeilijk zijn te bewijzen dat de overmacht het feit is 
van anderen dan zijn aangestelden of hotelgasten, en bovendien dat het 
feit onoverwinnelijk was); 

c) de aard of het gebrek van de zaak. 

De garage van het hotel tenslotte wordt niet onderworpen aan andere 
rechtsregels dan die welke voor alle andere garages gelden (art. 1954 quater). 

197. PARKING EN GARAGECONTRACT 

Het parkingcontrad is een overeenkomst waarbij de uitbater van een par
king er zich toe verbindt een plaats ter beschikking te stellen van een 
gebruiker om er een voertuig achter te laten gedurende een tijdspanne 
die door de gebruiker bepaald wordt en in verhouding waarmee de vergoe
ding wordt vastgesteld. De uitbater is in dit geval de verhuurder van een 
onroerend goed. Het garagecontract daarentegen heeft de bewaring van 
het voertuig tot doel hetzij in een lokaal, hetzij op een open plaats waar 
echter toezicht en bewaking georganiseerd is. Hier is de uitbater een be
zoldigde bewaarnemer. 
Deze twee contractuele vormen lopen dikwijls door elkaar. Wanneer de 
parking ,bewaakt" wordt, en de uitbater er zich impliciet toe verbindt 
de voertuigen te bewaren, dan staat men voor een bezoldigde bewaarneming, 
zoals bij het garagecontract. Om de aard van een gegeven contract te bepa
len moeten de feitelijke omstandigheden en de gebruiken in overweging 
genomen worden, onafhankelijk van de door partijen gegeven kwalificatie. 
(zie noot L. Vincent onder Gent, 14 april 1962, R.Crit.].B., 1963, 347) . 
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Als men er de rechtspraak op naslaagt ziet men dat de volgende omstan~ 
digheden van geen belang zijn om de overeenkomst als bewaargeving te 
kwalificeren : een afzonderlijke ruimte, een plaats tussen andere wagens 
in een collectieve garage, een voorbehouden plaats (Hrb. Brussel, I9 okt. 
I96S, f. Comm. Br., 1966, IS; IS dec. I96S, ]. Comm. Br., I966, 4 met 
noot; R.G.A.R., I966, nr. 7S82 met noot; R. W., I96s-1966, 964; 22 juni 
1966, R.G.A.R., I966, nr. 77I5 met noot), een niet afgesloten plaats die al 
dan niet aangeduid is door zichtbare merktekens (Hrb. Brussel, 3 dec. 
1964, R.G.A.R., I966, nr. 7S8I met noot; f. Comm. Br., I96S, I52 met 
noot), een vaste plaats, een lage prijs, de melding. ,huurprijs" op de 
kwijting, de mogelijkheid voor de autovoerder om de sleutels bij zich 
te houden, de tnogelijkheid om zonder formaliteiten om 't even waar in
of uit te rijden (Hrb. Brussel, I6 september I96S, ]. Comm. Br., 1966, 7 met 
noot). ' ' 
De enige omstandigheid waarnaar gekeken wordt is de (door de autovoerder 
gekende) inrichting van een bewakingssysteem: toezicht bij in- en uitgang; 
parkeren volgens aanduidingen van aangestelden, verbod om de autodeuren 
te sluiten (aangehaalde vonnissen; Hrb. Brussel, 29 december I965, ]. 
Comm. Br., I966, I9; Rb. Luik, 4 okt. I962, Pas., I963, III, IOI; Hrb. 
Brussel, 27 dec. 1962, f. Comm. Br., I963, IS, met noot; Vred. Luik, 
17 nov. I962, ]. Liege, I962-I963, II9 met noot), geen nachtelijke bewa
kingsdienst (Hrb. Brussel, 24 okt. I964, ]. Comm. Br., I96S, r6I met noot). 
Is die omstandigheid, namelijk een bewakingssysteem, afwezig dan wordt 
geoordeeld dat er geen bewaargeving is (Brussel, I3 nov. I962, Pas., 
I963, II, I2S); het personeel houdt zich uitsluitend bezig met het toezicht 
op de kaartjes (Hrb. Brussel, 27 jan. I966, R.G.A.R., I966, nr. 768s met 
noot). 
Indien bedongen wordt op geldige wijze dat de bewaarnemer niet aan
sprakelijk zijn zal voor bewaking en teruggave, staat men voor een ver
huring (zie Hrb. Brussel, 9 okt. I96S, en 27 jan. 1966, reeds aangehaald). 

198. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE UITBATER VAN DE GARAGE OF VAN DE. 

BEWAAKTE PARKING 

Wanneer de uitbater van een garage of van een bewaakte parking als be
zoldigde bewaarnemer beschouwd wordt, weegt op hem een resultaats
verplichting: hij moet de wagen teruggeven. Verscheidene vonnissen en 
arresten herinneren eraan dat, indien hij de zaak niet kan teruggeven of 
beschadigd teruggeeft, er op hem een vermoeden van schuld rust, dat hij 
slechts kan afwentelen door het bestaan van een vreemde oorzaak te bewijzen 
en door te bewijzen dat hij de nodige maatregelen getroffen heeft om te 
beletten dat het voertuig zou gestolen of beschadigd worden. (reeds aange
haalde vonnissen : Hrb. Brussel, 3 dec. I964; IS dec. I96S; 9 okt. 196S; 
16 sept. 196S; Rb. Brussel, 3 nov. 1964, Pas., 1966, III, so; Gent, 14 april 
1962, R.Crit.].B., I963, 347 met noot L. Vincent; 6 april 196s, R. W., 
1964-I96S, 2021). 
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lndien de beschadiging daarentegen door een onbekend autovoerder ver
oorzaakt werd, zou de uitbater niet aansprakelijk zijn. De rechtbank van 
koophandel van Brussel en het vredegerecht van Luik beschouwen dat 
de bewakingsplicht, in tegenstelling tot de plicht tot teruggave, een inspan
ningsverplichting is (Vred. Luik, I7 nov. I962, ]. Liege, I962-I963, I I9, 
met noot; R.G.A.R., I963, nr. 7045; Hrb. Brussel, 9 okt. I965, reeds aan
gehaald). 
Het is bier de plaats om eraan te herinneren dat het onderscheid tussen 
inspanningsverplichting en resultaatsverplichting werd uitgedacht door 
Demogue (V, nr. I237; VI, nr. 599} en door de rechtspraak overgenomen, 
eerst op impliciete wijzen in Frankrijk (Fr. Cass., 20 mei I936, S. 37, r, J2I, 
noot Breton, D. 36, I, 88, met betrekking tot het medisch contract, Fr. 
Cass., I6 jan. I95I, D. SI, 292), daarna op expliciete wijze (Cass., I2 juli 
I96o, D. 6o, Somm. IOI; Montpellier, I6 jan. I9SI, D. SI, 283 (verplich
tingen van de specialist die water moet opsporen); Angers, 2 juli I952, 
].C.P., 53, 2, 7537, noot Anssel (verplichting om een huis vrij te maken). 
Ook de rechtsleer heeft dit onderscheid overgenomen- soms met varian
ten (bv. H. Mazeaud, Essai de classification des obligations, R. T., I936, I : 
bepaalde verplichtingen en algemene verplichting van voorzichtigheid en 
zorgzaamheid), soms met diepere beschouwingen (zie Tunc, La distinction 
des obligations de resultat et des obligations de diligence, ].C.P., 1945, I, 449; 
Frossard, proefschrift Lyon, I965). Er werd ook kritiek geuit (zie Planiol
Esmein, nr. 378 ter; Ripert-Boulanger, II, nr. 783; Colin-La Morandiere, 
II, nr. I2J). 
Wat het garagecontract betreft zie Limpens en Kruithof (R.Crit.].B., I964, 
so6, nr. 68), Matthijs en Baeteman (De verbintenissen, I96I-I964, T.P.R., 
I966, biz. 268, nr. I44-I45) alsook Ohler, Kl.-J., (Obligations de moyens 
und obligations de resultat, I 97 I, Gieseking Verlag, Bielefeld. V gl. Kist, 
A. W., Enkele belangrijke arresten van de Hoge Raad der Nederlanden, 
T.P.R., I97I, 760-766, nr. I8). 

I99· NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSBEDINGEN 

Niet-aansprakelijkheidsbedingen zijn geldig voorzover ze niet elk nut 
ontnemenaanhet contract (Hrb. Brussel, 9 okt. I96s,].Comm. B., I966, IS). 
Ze moeten restrictief uitgelegd worden (Hrb. Brussel, IS dec. I965,]. Comm. 
B., I966, 4). In laatsgenoemd geval bijvoorbeeld zou de exoneratie-clausule 
slechts gelden, indien de deuren niet op slot werden gedaan. 
De bewaargever moest in de mogelijkheid gesteld worden de exoneratie
clausule te kennen, en moet er zijn instemming mee betuigd hebben (Hrb. 
Brussel, IS dec. I965, hierboven aangehaald; zie echter de motivering van 
Hrb. Brussel, 27 jan. I966, reeds aangehaald). 
Dit is niet het geval, indien ze blijkt uit een bericht dat opgehangen is in 
de kantoren van de uitbater, en indien er niet naar verwezen wordt op de 
permanente garagekaart (Hrb. Brussel, 3 dec. I964, R.G.A.R., I966, 
nr. 758I; ]. Comm. B., I965, I 52). Dit is wei het geval indien ze op de 
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achterkant van het toegangskaartje gedrukt staat en indien de tekst ervan 
aan de ingang van de parking aangeplakt staat (Hrb. Brussel, 9 okt. 1965, 
reeds aangehaald). 
Op 9 oktober 1965 besliste de rechtbank van koophandel van Brussel in 
een hager aangehaald vonnis dat een exoneratieclausule niet ontlast van de 
aansprakelijkheid voor opzet en grove fout. 
Bij bezoldigde bewaargeving mag de bewaargever' niet bedingen dat hij 
voor de gevolgen van zijn grove fout niet zal instaan. Aldus had ook de 
rechtbank van koophandel van Verviers beslist op 26 oktober 1961 (Pas., 
1961, III, 100), na verwijzing bij cassatiearrest van 25 september 1959. Door 
zich te ontlasten van de schadelijke gevolgen van een fout van een aange
stelde ontdoet een garagehouder zijn verbintenis van elke objeetieve inhoud, 
op het nut en de efficientie waarvan de bewaargever mocht rekenen. De 
rechtbank weigerde de geldigheid van de exoneratieclausule te erkennen, 
omdat deze aan de eontraetuele resultaatsverplichting elke waarde ont
neemt (zie Hannequart en Renard, Annales de l' Universite de Liege, 1959, 
157 v. en 452 v., Dabin, R.Crit.].B., 1960, 29; Besluiten advocaat-generaal 
Mahaux, Pas., 1960, I, II8; Dalcq, R.G.A.R., nr. 6574; Rotthier,]. T., 
1960, I 14; Van Heeke, R.Crit.].B., 1960, 221). 
Het hof van beroep te Brussel is eehter de mening toegedaan dat men niet 
zomaar ipso facto bij aanwezigheid van een grove fout mag besluiten tot de 
ongeldigheid van het beding (Brussel, 20 nov. 1964, Pas., 1965, II, 257). 
lndien op de muren van de garage aangekondigd wordt dat de uitbater niet 
aansprakelijk zijn zal bij diefstal van in de wagen aehtergelaten voorwerpen, 
zal, zelfs bij grove fout van de aangestelde, de aansprakelijkheid opgeheven 
zijn, volgens de rechtbank van koophandel te Brussel (Hrb. Brussel, 3 dec. 
1964, ]. Comm. B., 1965, 152 met noot). Men merkt dat op het front van 
de niet-aansprakelijkheidsbedingen de toestand nog niet opgehelderd werd. 

200. SAMENLOOP 

Wat betreft de schade aangerieht door een aangestelde van de garagist, 
weze terloops vermeld dat het hof van beroep te Gent (6 april 1965, R. W., 
1964-1965, 2021) de samenloop aanvaardt van een vordering ex contractu 
met een vordering, gebaseerd op de aansprakelijkheid van de aansteller 
voor de aquiliaanse fout van zijn aangestelde (art. 1384, derde lid B.W.). 
(Zie het overzicht van Tassin, M., inJ. T., 1965, 223-227, en Van Heeke, G., 
in R.Crit.].B., 1960, 216, nr. 4). 
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