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AFDELING 1

INLEIDING:
ECONOMISCHE CRISIS EN ,TIJDELIJKE" HUURWETGEVING

1. De onderscheiden maatregelen die door de regering en het Parlement
sinds einde 1974 werden uitgevaardigd om de economische crisis te
bestrijden- waarvan het begin meestal medio 1974 wordt gesitueerdhebben het privaat vermogensrecht niet onberoerd gelaten. In het zeer
gediversifieerde pakk:et crisiswetgeving is van in den beginne' het
huurrecht vervat, en meer algemeen, alle overeenkomsten die onder
bezwarende titel het genot van een onroerend goed verschaffen.
De eerste tijdelijke huurwet van 10 april 1975 ,betreffende de huurprijzen van woningen" (1), is in dit opzicht een eerder schroomvallige start,
onder meer omdat het toepassingsgebied nog vrij beperkt was, maar de
titel verraadt a1 een van de essentiele doelstellingen: een beperking, en
zelfs een blokk:ering van de huurprijzen van woningen(2). In de daaropvolgende tijdelijke huurwetgeving(3) komt nag duidelijker tot uiting dat
de desbetreffende bepalingen door de regering worden gehanteerd als een
instrument ter bestrijding van de economische crisis. De bepalingen
omtrent de huur worden opgenomen in herstel- en programmawetten zelf,
naast een hele reeks andere crisisbestrijdende maatregelen van zeer uiteenlopende aard (4). Een andere keer wordt in de memorie van toelichting

(1) B.Staatsbl., 16 april1975.
(2) Zie de memorie van toelichting bij het ,ontwerp van wet betreffende de huurprijzen van
woningen", Pari. Doc., Senaat, zitting 1974-1975, nr. 501/1, blz. 2-3.
(3) Voor een schematisch overzicht van de opeenvolgende wetten, zie: VAN OEVELEN, A., Krachtlijnen van de recente tijdelijke huurwetgeving, in Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen
J.H. HERBOTS, editor), Antwerpen, Kluwer, 1980, 161-181, vooral165-166.
(4) Met name de artikelen 38 tot 40 van de wet van 30 maart 1976 ,betreffende de economische
herstelmaatregelen" (B.Staatsbl., 1 april1976), de artikelen 5 tot 10 van de wet van 24 december
1976 , ,betreffende het behoud van de tewerkstelling, de koopkracht en het concurrentievermogen van
de economic'' (B .Staatsbl., 30 december 1976) en de artikelen 4 tot 6 van de wet van 24 december
1979 ,houdende dringende maatregelen van budgettair beheer" (B.Staatsbl., 28 december 1979).
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het voormelde economisch oogmerk met zoveel woorden weergegeven(5).
De hele tijdelijke huurwetgeving kadert aldus in het globale economisch
beleid van de regering die, onder meer door een stabilisering en een
beperking van de huurprijzen, met de daaraan gekoppelde gedwongen
verlenging van de huurovereenkomsten, tracht de inflatie af te remmen.
2. Dat de huurwetgeving mee wordt opgenomen in het geheel van maatregelen ter bestrijding van de economische crisis, is geen totaal nieuw
verschijnsel. Kort na de eerste wereldoorlog werden, ten gevolge van de
wankele economische toestand die eruit voortvloeide, eveneens
huurprijsbeperkende- en huurverlengingswetten afgekondigd(6). Kort na
de jongste wereldoorlog hebben we wetten met een vergelijkbare inhoud
gekend, maar die beoogden hoofdzakelijk de logementscrisis tegen te
gaan, voortspruitend uit de vernieling van gebouwen tijdens de oorlog (7).
De gelijkenis tussen de huidige tijdelijke huurwetgeving en de uitzonderingswetgeving van de periode v66r en na de jongste wereldoorlog, is
wei opvallend, ofschoon slechts gedeeltelijk. Beide wetgevingen hebben
gemeen dat ze ingegeven zijn door bijzondere economische omstandigheden, maar de recente wetten zijn er niet op gericht de huurders te beschermen tegen de gevolgen van de woningschaarste(8). Globaal genomen
blijkt er in Belgie trouwens geen tekort aan geschikte huurwoningen te
bestaan, en indien er toch schaarste heerst, is deze eerder lokaal, en doet
zij zich vooral voelen in de categorie van de sociale woninghuur. Deze
tijdelijke huurwetten zijn evenwel niet het geeigende instrument om in
deze sector een huisvestingsbeleid uit te werken, zodanig dat ook de minst

(5) Zie b.v. de memorie van toelicbting bij bet ,ontwerp van wet tot regeling voor 1978 van de buuren andere overeenkomsten die bet genot van een onroerend goed verlenen", Pari. Doc., Senaat,
zitting 1977-1978, nr. 234/1, biz. 1: ,Deze speciale wetgeving werd getroffen in bet kader van de
inflatiebestrijding en baar ratio legis lag erin een grotere stabiliteit in de buurprijzen te bereiken door
een matiging van de verboging van de buurprijs''.
(6) Zie de wetten van 28 december 1926 ,tot berziening van de uitzonderingswetgeving inzake
buurovereenkomsten' ', B .Staatsbl., 31 december 1926, en van 31 december 1929 , , tot verlenging en
wijziging van enkele uitzonderingsmaatregelen inzake buurovereenkomsten'', B .Staatsbl., 1 januari
1930; zie hierover:R.P.D.B ., I, Tw. Bail (en gemiral)- Bail ii Ioyer, Brussel, 1949, blz. 677-686.
(7) Zie de wet van 12 maart 1945 ,waarbij uitzonderingsbepalingen van tijdelijken aard inzake
buisbuur worden voorzien", B.Staatsbl., 15 maart 1945; de wet van 31 juli 1947 ,boudende
uitzonderingsbepalingen inzake huisbuur", B.Staatsbl., 1 augustus 1947; de wet van 20 december
1950 , ,boudende uitzonderingsbepalingen inzake huisbuur'' ,B .Staatsbl., 24 december 1950; zie ook
LAHAYE en VANKERCKHOVE, Le Louage de chases, I, Les baux en general, inLes Novelles, Droit
Civil, VI-1, Brussel, Larcier, 1964, 492, nr. 1311.
(8) Vgl. STASSIJNS, E., De nieuwe wet betreffende de huurprijzen van woningen,R.W., 1974-1975,
2561-2592, vooral2588; Huvs, M., en KEUTGEN, G. ,L' autonomie de Ia volonteface ii l'imprevision
et aux reglementations en matiere de prix et de contrats de louage, in L' evolution recente du droit
commercial et economique, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1978, 255-363, vooral305.
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gegoede burgers een behoorlijke woning tegen redelijke prijzen kunnen
vinden(9).
3. De eerste tijdelijke huurwet van 10 april1975 had, zoals reeds gezegd,
nog een eerder beperkt toepassingsgebied: bet ging enkel om de huur van
onroerende goederen die voornamelijk als woning dienen en waar de
huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, als zijnde aldaar ingeschreven in
bet bevolkingsregister (art. 1) (10). Deze wet bevatte een aantal tijdelijke
en een aantal blijvende bepalingen. Onder de blijvende bepalingen was
veruit de belangrijkste de invoering van een eenvormige, wettelijke formule voor de aanpassing van de huurprijs aan de levensduurte (art. 2,
§ 1). De wetgever wilde immers een einde stellen aan bepaalde huuraanpassingsformules die de huurprijs sneller doen stijgen dan de levensduurte, uitgedrukt in bet indexcijfer der consumptieprijzen, bijvoorbeeld
door een verwarring van punten met procenten. Volgens de wettelijke
aanpassingsformule is de nieuwe huurprijs gelijk aan de basishuurprijs,
vermenigvuldigd met bet nieuw indexcijfer en gedeeld door bet aanvangsindexcijfer. De verschillende termen van deze formule werden door
de wetgever nauwkeurig gedefinieerd(11). De tijdelijke bepalingen van
de wet van 10 april 1975 waren aileen van toepassing op de kleine en
middelgrote woningen, welk begrip werd gedefinieerd aan de hand van
bet kadastraal inkomen en bet aantal inwoners van de gemeente waarin bet
onroerend goed is gelegen (art. 4, § 1). Voor deze categorie van woningen gold tot einde 1976 een beperking van de huurprijzen, verschillend
volgens de datum waarop de huurovereenkomst werd afgesloten (art. 4 en
5), evenals een wettelijke verlenging van de huurovereenkomsten tot
31 december 1976 (art. 6).
De in bet verleden opgedane ervaring had uitgewezen dat zulke tijdelijke
huurwetten, die in de marge van bet burgerlijk wetboek geleidelijk aan een
. afzonderlijk bestaan gaan leiden, vaak niet zo ,tijdelijk" zijn en meestal

(9) STASSIJNS, E., ibid.
(10) Betreffende deze wet raadplege men: STASSIJNS, E., o.c., R.W., 1974-1975, 2561-2592;
ARCHAMBEAU, G. ,Loi relative aux toyers d' immeubles d' habitation du 10 avril1975, T. Vred., 1976,
3-11; V ANKERCKHOVE, J., La loi du 10 avril1975 relative aux toyers des immeubles d'habitation,
J.T., 1975, 408-419 en 433-439; MoREAU-MARGREVE, I., La Legislation des baux illoyeren 1977.
Essai de comprehension, Ann. Fac. Dr. Liege, 1977, 73-107.
(11) De basishuurprijs is de huurprijs die bedongen is, met uitsluiting van aile kosten en lasten,
uitdrukkelijk door de himrovereenkomst aan de huurder opgelegd; het nieuw indexcijfer is bet
indexcijfervan de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de aanpassing van de huurprijs;
het aanvangsindexcijfer is bet indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan
de maand vanaf dewelke de aanpassing bedongen werd. In een arrest van 20 december 1979 (J.T.,
1980, 208, met noot J. VANKERCKHOVE) beeft bet hof van cassatie dit laatste begrip verduidelijkt:
bet aanvangsindexcijfer is bet indexijfer van de maand die voorafgaat aan bet sluiten van de
buurovereenkomst en niet van de maand die voorafgaat aan de datum waarop de overeenkomst ingaat.
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van jaar tot jaar worden verlengd(12). Dit was onder meer het geval met
de wet van 29 januari 1964 ,tot bescherming van de huurprijs der bescheiden woongelegenheden" (13), die gedurende tien jaar telkens met
eenjaar werd verlengd, en voor het laatst tot 31 december 1974, bij de wet
van 19 maart 1973 (14).
Tijdens de parlementaire bespreking van de wet van 10 april1975 (15) en
ook in de eerste commentaren hierop (16) werd reeds de vrees tot uitdrukking gebracht dat de nieuwe wet hetzelfde lot zou ondergaan.

4. Het is eenieder bekend dat deze ,,vrees'' niet ongegrond was, want na
de wet van 10 april 1975 hebben we een werkelijke escalatie van
huurwetten gekend. In dit wetgevend, ,feuilleton'' hebben de artikelen 38
tot 40 van de herstelwet van 30 maart 1976 het toepassingsgebied van de
tijdelijke huurwetgeving werkelijk verruimd(17). Deze bepalingen werden
van toepassing verklaard op aile overeenkomsten onder bezwarende titel
betreffende het genot van een onroerend goed, bestemd voor bewoning,
voor industrit~le, commercif~le, administratieve of ambachtelijke
doeleinden (art. 38, § 1). Op deze overeenkomsten werd de eenvormige
wettelijke formule voor de aanpassing van de huurprijs aan de levensduurte, die door de wet van 10 april 1975 werd ingevoerd (zie boven,
nr. 3), eveneens toepasselijk verklaard (art. 39). Voor het overige bevatte
deze wet enkel tijdelijke maatregelen: een beperking van de huurprijzen
tot 31 december 1976 en een wettelijke verlenging van de huurovereenkomsten tot dezelfde datum.
De daaropvolgende zogenaamde , ,zachte herstelwet'' van 24 december
1976 (art. 5 tot 10) (18), de wet van 27 december 1977 ,totregeling voor
1978 van de huur- en andere overeenkonisten die het genot van een

( 12) MoREAU-MARGREVE, I., Aperr;;u critique sur l' hat de Ia jurisprudence relative aux legislations
'temporaires' en matiere des baux, inBijzondere overeenkomsten. Actuele prob/emen (J.H. HERBOTS,
editor), Antwerpen, Kluwer, 1980, 183-202, vooral 185.
(13) B.Staatsbl., 8 februari 1964; zie over deze wet: LAHAYE, M., en VANKERCKHOVE, o.c.,
492-501, nr. 1311-1347.
(14) Vragen enAntwoorden, Kamer, 1974-1975,2918.
(15) Zie onder meer de verklaring van senator LEPAFFE: ,On peut craindre qui la loi ne soit pas aussi
temporaire qu'on nous le signale aujourd'hui" (Pari. Hand., Senaat, zitting 1974-1975, biz. 1669,
vergadering van 20 maart 1975).
.
(16) STASSIJNS, E., o.c .,R.W., 1974-1975,2561; V ANKERCKHOVE, J., o.c .,J.T., 1975,410, nr. 3.
(17) Betreffende deze wet raadplege men: FORIERS, P.A., en HEILPORN, E., Commentaire des
dispositions de Ia loi du 30 mars 1976 relative au blocage desloyers eta Ia prorogation des baux ainsi
qu' a Ia methode d'indexation, R. Not. B., 1976, 282-304; V ANKERCKHOVE, J., 'Layers' et 'redressement economique' ou ... les articles 38 a 40 de Ia loi du 30 mars 1976, J.T., 1976, 453-462;
MOREAU-MARGREVE, 1., o.c.,Ann. F. Dr. Liege, 1977,73-107.
(18) Betreffende deze wet raadplege men: V ANKERCKHOVE, J., Layers et revenus immobiliers en
1977, J.T., 1977, 197-207; MoREAU-MARGREVE, 1., o.c.,Ann. F. Dr. Liege, 1977,73-107.
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onroerend goed verlenen'' ( 19), zoals gewijzigd en aangevuld door de wet
van 13 november 1978 ,tot tijdelijke regeling van de huur- en andere
overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verlenen'' (20) en
door de wet van 24 december 1979 ,houdende dringende maatregelen
van budgettair beheer'' (art. 4 tot 6) (21), zijn volgens hetzelfde stramien
opgebouwd. Voor het toepassingsgebied van deze wetten wordt telkens
verwezen naar artikel 38, § 1, van de herstelwet van 30 maart 1976.
Behoudens wat de data en de cijfers betreft, vindt men in al deze wetten
praktisch identieke bepalingen met betrekking tot de. beperking van de
huurprijzen en de wettelijke verlenging van de huurovereenkomsten.
Aan deze reeks van tijdelijke huurwetten werd sinds 1 januari 1981 een
nieuwe aflevering toegevoegd: het is de wet van 23 december 1980 ,tot
tijdelijke regeling van de huur- en andere overeenkomsten die het genot
van een onroerend goed verlenen" (22).
5. De tijdelijke huurwetgeving die in de loop van de voorbije jaren werd
goedgekeurd in het raam van het globale regeringsbeleid ter bestrijding
van de economische crisis, draagt de sporen van dit beleid (23).
Een eerste vaststelling hierbij is dat de meeste van deze wetten zeer vlug en
in grote haast tot stand komen. De regering dient meestal vrij laat in het
jaar een wetsontwerp in dat dan op zeer korte tijd, gewoonlijk een drietal
weken, door het Parlement moet worden goedgekeurd, liefst zo weinig
mogelijk geamendeerd (24).

(19) Betreffende deze wet raadplege men: ARCHAMBEAU, G., Essai de synthese de la loi du
27 decembre 1977 portant sur les baw:a loyerd'immeubles, T. Vred., 1978,3-23; COECKELBERGHs,
P., Loi du 27 decembre 1977 reglant pour 1978 les baw: et autres conventions concedant la
jouissance d'un immeuble, Res Jura 1mm., 1978, 11-26; VANKERCKHOVE, J., Layers et revenus
immobiliers en 1978, J.T., 1978, 145·152 en 165-170.
(20) Betreffende deze wet raadplege men: V ANKERCKHOVE, J., Layers et revenus immobiliers en
1979, J.T., 1979, 153-162; VANOEVELEN, A., De wet van 13 november 1978 tot tijdelijke regeling
van de huurovereenkomsten, R.W., 1978-1979,2193-2224.
(21) Betreffende deze wet raadplege men: V ANKERCKHOVE, J., Layers et revenus immobiliers en
1980. Loi du 27 decembre 1977, ainsi completee par la loi du 24 decembre 1979, J.T., 1980,
201-208.
(22) B.Staatsbl., 25 december 1980.
(23) V gl. voor wat de crisiswetgeving in de sector van de sociale zekerheid betreft: NEELS, L.,
Constitutioneelrechtelijke bedenkingen betreffende de crisiswetgeving, in VAN LANGENDONCK, J.,
e. a., Crisiswetgeving en Sociale Zekerheid, Antwerpen, Kluwer, 1980, 209-220, voora1214-215,
nr. 329.
(24) Wet van 24 december 1976: indiening van het wetsontwerp op 8 december 1976 en parlementaire goedkeuring op 22 december 1976; wet van 27 december 1977 : indiening van het wetsontwerp
op 5 december 1977 en parlementaire goedkeuring op 22 december 1977; wet van 13 november
1978 ; indiening van het wetsontwerp op 30 oktober 1978 en parlementaire goedkeuring op 9 november 1978; wet van 24 december 1979; indiening van het wetsontwerp op 13 november 1979 en
parlementaire goedkeuring op 20 december 1979.
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Deze overhaaste werkwijze heeft uiteraard zijn gevolgen voor de juridisch-technische kwaliteit van deze wetteksten. Zo zijn er een aantal
legistieke eigenaardigheden, zoals de invoering van een blijvende maatregel, met name een eenvormige wettelijke indexeringsformule (art. 2, § 1,
van de wet van 10 april1975; art. 39 van de wet van 30 maart 1976), die
bedoeld is om ook nog na de uitzonderingswetgeving te gelden, via een
tijdelijke wetgeving, zonder enige ernstige en grondige bespreking(25).
Vele bepalingen zijn gebrekkig en slordig opgesteld, met ongeeigende
juridische bewoordingen, wat tot interpretatieproblemen leidt, bijvoorbeeld aangaande de draagwijdte van de huurprijsbespreking bij een
, ,nieuwe huurovereenkomst'' (26). Beperkte ingrepen in een bepaald stuk
wetgeving, zonder een globale visie op de hele materie, voeren tot leemten
en gebreken in de coordinatie met andere wetten, bijvoorbeeld de Handelshuurwet (27).
De kritiek op deze gebrekkige wetgevingstechniek is trouwens zeer algemeen verspreid (28). Naast de reeds vermelde inconvenienten, blijft het
- voornaamste bezwaar tegen deze wetgeving wel haar ongewoon ingewikkeld karakter, vooral met betrekking tot de berekening van de maximum
verschuldigde huurprijs(29). Afgezien nog van de uiteenlopende en
tegenstrijdige interpretaties die door de rechtspractici worden gegeven,
dreigt deze materie, die een numeriek bel_angrijk _ged_e_elte v~ de bev()lking rechtstreeks aanbelangt, voor de gewone burger totaal ontoegankelijk te worden.
6. Dit alles leidt tot een ernstige rechtsonzekerheid bij de bevolking en
zelfs in enige mate een gevoelen van onrust. Enigszins paradoxaal zou
men kunnen stellen dat de tijdelijke huurwetgeving die werd (en nog
(25) Zie: PAUWELS, A.,Handelshuurovereenkomsten, inBijzondere overeenkomsten. Actuele problemen (J.H. HERBOTs, editor), Antwerpen, Kluwer, 1980, 73-92, vooral 82-83, nr. 16.
(26) Zie hierover: VAN OEVELEN, A., Draagwijdte van de door de tijdelijke huurwetten ingevoerde
huurprijsbeperkingen bij 'nieuwe huurovereenkomsten', noot onder Rb. Brugge, 10 januari 1979,
R.W., 1979-1980, 1166-1170; MOREAU-MARGREVE, I., o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele
problemen, 203-208.
(27) Zie hierover: HERBOTS, J.H., De handelshuurwet, T.P.R., 1979, 693-720, vooral 698-703,
nr. 11-23; PAUWELS, A., o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 75-86, nr. l-25.
(28) In haar reeds geciteerde bijdrage heeft I. MoREAU-MARGREVE, deze slordige wetgevingstechniek
zeer scherp aan de kaak gesteld: ,Quand les termes des lois sont impropres, quand les textes franl(ais
et neerlandais sont parfois differents, quand les dispositions de lois successives s'enchevetrent et se
heurtent, quand les textes conduisent a des solutions que leurs objectifs recusent, quand ces objectifs
sont mal definis, quand les travaux preparatoires sont muets ou contiennent des affirmations qui se
concilient mal avec les textes aux-memes, quand, dans la loi, tout quasi est detail et que chaque detail
compte, l'imprevision meme a!'imbroglio et l'interprete en arrive a mettre en doute un jour ce qu'il
avait considere logique le jour precedent!" (o.c.,Ann. F. Dr. Liege, 1977, 73); zie ook: HERBOTS,
J .H., DELWICHE, F., en LAMINE, L., Overzicht van rechtspraak (1975-1977), Bijzondere contracten,
T.P.R., 1980, 517-707, vooral 577, nr. 97-98.
(29) Zie VAN 0EVELEN, A., o.c., R.W., 1978-1979, 2199-2204, nr. 13-25, en 2222, nr. 61.
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wordt) gehanteerd als een van de instrumenten ter bestrijding van de
economische crisis, in bet hele huurrecht zelf een zekere crisissfeer heeft
teweeggebracht.
Dit is eveneens voelbaar op bet vlak van bet beleid, want enerzijds is de
regering er zich van bewust dat een jaarlijkse verlenging van de tijdelijke
huurwetgeving wetgevingstechnisch geen gezonde situatie is, maar anderzijds beseft zij ook zeer goed dat daarna gewoon terugvallen op de
gemeenrechtelijke huurregeling van bet burgerlijk wetboek, met bet principe van de contractuele vrijheid als correlatief, tot een chaos zou kunnen
leiden en bet effect van de tijdelijke huurwetgeving in belangrijke mate
zou kunnen tenietdoen (30).
Om aan deze situatie een einde te stellen, drong een meerfundamentele
aanpak van de huurproblematiek zich op, hetgeen betracht werd met de
neerlegging op 30 mei 1978 van een wetsontwerp betreffende de huurovereenkomsten (31). Tijdens de bespreking in de kamercommissie voor
Justitie kwam vrij vlug tot uiting dat de bespreking van dit ambitieus
opgevat ontwerp (32) veel tijd in beslag zou nemen en dat bet niet zou
kunnen worden aangenomen v66r bet verstrijken van de toen van kracht
zijnde uitzonderingswetgeving, d. w.z. de wet van 27 december
1977 (33).
Dit alles heeft de regering ertoe aangezet de tekst van bet oorspronkelijk
ontwerp te vervangen door een amendement dat werd ingediend op 4 oktober 1978 (34). Omdat spoedig was gebleken dat dit nieuwe ontwerp
evenmin zou kunnen worden aangenomen v66r 1 januari 1979, datum
waarop de geldende uitzonderingswetgeving (wet van 27 december 1977)
zou vervallen, werd inderhaast een afzonderlijk wetsontwerp ingediend
met betrekking tot de uitzonderingswetgeving voor bet jaar 1979, waaruit
dan de wet van 13 november 1978 is ontstaan(35).
(30) Zie b. v. de memorie van toelichting bij het , ,ontwerp van wet tot regeling voor 1978 van de huuren andere overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verlenen", Part. Doc., SeiUlat,
zitting 1977-1978, nr. 234/1, biz. 1-2; zieook: STORME, M., en JANSSENS, M.-C.,Huurwetkuren, in
Bijzondere overeenkomsten. Actuele probtemen (J.H. HERBOTS, editor), Antwerpen, Kluwer, 1980,
145-160, vooral 148-149, nr. 3.
(31) , Wetsontwerp betreffende de huurovereenkomsten", Part. Doc. , Kamer, zitting 1977-1978,
nr. 415/1 ; zie hierover: MIGNON-GILLIS, M.L., Projet de loi retatif aux contrats de touage de chases,
Notarius, 1978, 295-302 ;!d., Le projet de toi n° 415 retatif aux contrats de touage de chases, Ann.
Dr., 1979, 3-39.
(32) Naast enkele algemene bepalingen omvatte dit ontwerp eveneens regels betreffende de onroerende huur (afdeling I), de woonhuur in het bijzonder (afdeling II), de handelshuur (afdeling II
bis), de landpacht (afdeling III), de leasing in het bijzonder ( afdeling IV), de roerende huur (afdeling V) en de rechtspleging inzake onroerende huur.
(33) Verstag VANROMPAEY, Part. Doc., Kamer, buitengewone zitting 1979, nr. 120/14, biz. 2.
(34) Part. Doc., Kamer, zitting 1977-1978, nr. 415/9.
(35) ZieVerstag VANROMPAEY,Part. Doc., Kamer, buitengewonezitting 1979, nr. 120/14, biz. 2.
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Op 22 mei 1979 heeft de regering opnieuw een amendement ingediend,
waarbij de tekst van het eerste amendement vervangen werd door een
nieuwe tekst, met de bedoeling om einde 1979 in ieder geval over een
wetgeving inzake woonhuur te kunnen beschikken (36). De tekst die op
11 juli 1979 door de kamercommissie voor Justitie werd goedgekeurd
.wijkt evenwel in aanzienlijke mate af van de tekst van het laatste regeringsamendement en van de basisopties die erin vervat zijn(37).
Op verzoek van de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft de Raad van State over de door de kamercommissie goedgekeurde tekst een advies uitgebracht, waarin ten aanzien van een aantal
punten ernstige kritiek werd uitgeoefend en fundamentele bezwaren werden geopperd(38).

7. Omdat de parlementaire behandeling van dit wetsontwerp einde 1980
nog geen stap verder was geraakt en omdat het te verwachten was dat de
regering opnieuw een wetsontwerp zou indienen, waarbij de bestaande
tijdelijke huurwetgeving eenvoudig zou worden verlengd, zonder dat ook
maar iets zou worden verholpen aan de ambigulteit en de rechtsonzekerheid die in deze materie heerst, werd door senator M. Storme op 7 november 1980 een wetsvoorstel ingediend teneinde minstens tach al een coordinatie van de bestaande tijdelijke huurwetten te bewerkstelligen(39).
Zoals hij in de toelichting schrijft, is het zijn bedoeling met de voorgestelde tekst , ,in een aantal van deze acute toepassingsproblemen verheldering te brengen en wetgevingstechnisch een meer coherent geheel te
bekomen" (40).
Zoals de voorgaande jaren werd door de regering opnieuw zeer laat
(5 december 1980) een wetsontwerp ingediend waarbij de bestaande
tijdelijke huurwetgeving eenvoudig met een jaar wordt verlengd(41).

(36) Pari. Doc., Kamer, buitengewone zitting 1979, m. 120/2. Dit door de regering geamendeerde
wetsontwerp heeft nog slechts betrekking op de meest essentiele pun ten inzake woonhuur, zoals het
bedrag van de huurprijzen, de duur van de overeenkomst, de splitsing van kosten en lasten, de
terugvordering van het teveel betaalde, de plaatsbeschrijving, de waarborg, de rechtspleging en de
overgangsbepalingen.
(37) Zie Verslag V ANROMPAEY, Pari. Doc., Kamer, buitengewone zitting 1979, nr. 120/14; voor
een commentaar op deze tekst raadplege men: STORME, M., en JANSSENS, M.-C., o.c., Bijzondere
overeenkomsten. Actuele problemen, 145-160.
(38) Pari. Doc., Kamer, buitengewone zitting 1979, nr. 120/16.
(39) ,Voorstel van wet tot tijdelijke regeling van de huur- en andere overeenkomsten die het genot
van een onroerend goed verlenen" (hierna geciteerd als ,wetsvoorstel STORME"), Pari. Doc.,
Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/1.
(40) Wetsvoorstel STORME, Par[. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/1, blz. 2.
(41) ,,Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 december 1977 tot tijdelijke regeling van de
huur- en de andere overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verlenen'' (hierna geciteerd
als ,regeringsontwerp"), Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 543/1.
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Hiervoor wordt dezelfde wetgevingstechniek aangewend als met de wetten van 13 november 1978 en 24 december 1979 is gebeurd, namelijk een
wijziging en een aanvulling van de wet van 27 december 1977 , ,tot
tijdelijke regeling van de huur- en de andere overeenkomsten die het genot
van een onroerend goed verlenen".
Opmerkenswaardig hierbij is alleszins wel dat het wetsvoorstel Storme
niet aileen gediend heeft als basis voor de parlementaire bespreking,
hoewel met het regeringsontwerp eveneens rekening werd gehouden (42),
maar door de wetgever ook grotendeels verkozen werd boven dit regeringsontwerp.
8. Globaal genomen mag worden gesteld dat de essentie van de vroegere
tijdelijke huurwetgeving in de nieuwe tijdelijke huurwet van 23 december
1980 gehandhaafd bleef. Ook voor 1981 geldt immers een beperking van
de huurprijzen, namelijk ten hoogste het bedrag dat op 31 december 1980
wettelijk eisbaar was, verhoogd met zes procent (art. 2, § 1), en de onder
de toepassing van de wet vallende overeenkomsten worden opnieuw van
rechtswege verlengd, ditmaal tot 31 december 1981 (art. 4, § 1).
Hoewel de lectuur van de nieuwe wet dit op het eerste gezicht niet laat
vermoeden, zijn er tach een aantal niet onbelangrijke wijzigingen te
signaleren ten opzichte van de vroegere tijdelijke huurwetgeving, die een
afzonderlijke bespreking ervan verantwoorden. In de hier~avolgende
commentaar zal hoofdzakelijk de nadruk worden gelegd op deze wijzigingen en vernieuwingen.
Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan het toepassingsgebied
van de nieuwe wet (Afdeling 2), de maatregel van beperking van de
huurprijzen (Afdeling 3), de wettelijke verlenging van de huurovereenkomsten (Afdeling 4), de instelling van een bijzondereverjaringstermijn
(Afdeling 5), de afschaffing van de verplichte verzoeningspoging (Afdeling 6) en de vraag naar het karakter van openbare orde van de nieuwe wet
(Afdeling 7). Tenslotte zal worden getracht een globale evaluatie te rnaken in vergelijking met de vroegere tijdelijke huurwetgeving (Afdeling 8).

(42) Zie Verslag

PAULUS,

Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/2, biz. 2.
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AFDELING2

HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE NIEUWE WET

A.

DE ONDER DE TOEPASSING VAN DE WET V ALLENDE OVEREENKOMSTEN

9. Luidens artikel 1, § 1, lid 1, van de nieuwe tijdelijke buurwet van
23 december 1980 is deze wet van toepassing ,op alle buur-, leasing-, of
welkdanige overeenkomsten te bezwarenden titel betreffende onroerende
goederen of gedeelten van onroerende goederen dienstig voor bewoning,
voor industriele, commerciele, administratieve of ambacbtelijke
doeleinden, met inbegrip onder meer van de vestiging van erfpacbt of van
bet recbt van opstal''. Ret tweede lid voegt eraan toe dat de wet eveneens
van toepassing is , ,op de aanborigbeden en de roerende goederen waarvan
bet onroerend goed voorzien is" .
Onder voorbeboud van de in de volgende paragrafen vermelde uitzonderingen (zie verder, nr. 13-16), is deze basisregel voor bet bepalen van
bet toepassingsgebied van de nieuwe wet vrijwel identiek aan die van de
sinds 1976 geldende tijdelijke buurwetten. Deze laatste verwezen telkens
naar de bepalingen van artikel 38, § 1, lid 1 tot en met 4, van de berstelwet van 30 maart 1976(43), die deze wet van toepassing verklaarden op
de buur-, leasing- en onverscbillig welke andere overeenkomsten betreffende onroerende goederen, ,dienstig voor bewoning, voor industriele,
commerciele, administratieve of ambacbtelijke doeleinden" (art. 38,
§ 1, lid 3), ,met inbegrip onder meer van een vestiging van erfpacbt of
van recbt van opstal" (art. 38, § 1, lid 1). Die wet werd eveneens van
toepassing verklaard , ,op de aanborigbeden en bijkomstigbeden zoals,
garages, parkings, bovingen, materieel, uitrusting of mobilier" (art. 38,
§ 1, lid 3 in fine).
In vergelijking met de vroegere regeling bevat de nieuwe wet op wetgevingstecbniscb vlak ongetwijfeld een pluspunt: reeds in bet eerste
artikel wordt in twee zinnen gezegd op welke overeenkomsten de wet van
toepassing is. Er wordt niet meer gerefereerd naar een vroegere wet en er is
evenmin een vermenging van de omschrijving van bet toepassingsgebied
met de inboudelijke regeling van buurprijsbeperking, zoals dit in artikel 38, § 1, lid 1, van de berstelwet van 30 maart 1976 bet geval was.
Oak op taalkundig gebied beeft de wettekst verbeteringen ondergaan. Met
juridiscb geeigende bewoordingen wordt de tekst in meer verzorgd Nederlands geformuleerd. De uitdrukking , ,roerende goederen waarvan bet
(43) Zie artikel 5 van de ,zachte herstelwet" van 24 december 1976 en artikel I van de wet van
27 december 1977, zoals aangevuld en gewijzigd door de wetten van 13 november 1978 en 24 december 1979.
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onroerend goed voorzien is" valt alleszins te verkiezen boven ,bijkomstigheden zoals, ( ... ) materieel, uitrusting of mobilier" (art. 38, § 1,
lid 3, van de wet van 30 maart 1976).

10. lnhoudelijk blijven evenwel nog enkele vragen open. Uit de nieuwe
tekst kan, evenmin als vroeger (44), worden afgeleid of de opsomming van
mogelijke bestemmingen (bewoning, industriele, commercii:~le, administratieve of ambachtelijke doeleinden) aldan niet beperkend moet worden
opgevat. In het verleden hebben hierover nogal wat interpretatieproblemen bestaan, waaraan thans gedeeltelijk werd verholpen door de uitzonderingen vermeld in artikel 1, § § 2 en 3. Ondanks de vrij ruime
formulering van het toepassingsgebied, komt het ons voor dat, wegens het
karakter van uitzonderingswetgeving, de opsomming van mogelijke bestemmingen beperkend moet worden opgevat. De nieuwe wet wijkt inderdaad af van de gemeenrechtelijke huurregeling waar immers voor het
bepalen van de huurprijs en de duur van de overeenkomst het beginsel van
de contractuele vrijheid heerst(45).
Als illustratie van deze problematiek kan het geval worden aangehaald van
een persoon die, zelf eigenaar zijnde van een waning, voor particuliere,
niet-commerciele doeleinden een garage huurt om zijn wagen in te stallen
(een zgn. autobox)(46). Ervan uitgaande dat de opsomming van mogelijke bestemmingen van het gehuurde onroerend goed beperkend moet
worden opgevat, lijkt dit huurcontract er niet onder te vallen. Aangezien
men evenmin van een aanhorigheid kan spreken omdat er geen hoofdzaak
wordt gehuurd, zou volgens de zojuist aangehaalde stelling dit huurcontract bijgevolg niet onder het toepassingsgebied van de nieuwe wet vallen.
Anderen zullenwellicht, uitgaande van de bedoeling van de wetgever om,
onder meer door een beperking van de huurprijzen, de inflatie trachten af
te remmen, de stelling verdedigen dat dit toepassingsgebied zo ruim
mogelijk moet worden opgevat. Het komt ons voor dat de tekst van de wet
zich tegen zulke extensieve interpretatie verzet.
Om deze en soortgelijke interpretatieproblemen te vermijden zou het de
voorkeur verdienen, in plaats van met opsommingen te werken, te bepalen
dat alle mogelijke huurovereenkomsten (of beter: gelijk welke overeen(44) MOREAU-MARGREVE, 1., D.c., Ann. F. Dr. Liege, 1977, 83; VAN OEVELEN, A., D.c., R.W.,
1978-1979, 2194, nr. 3.
(45) In die zin voor wat de vroegere tijdelijke huurwetgeving betreft: VAN OEVELEN, A., D.c.,
BijzDndere DvereenkDmsten. Actuele prDblemen, 167, nr. 6; zie eveneens in die zin voor wat betreft
de wet van 4 november 1969 (titel Ill) tot beperking van de pachtprijzen: Cass., 31 maart I978,Arr.
Cass., 1978, 865;Pas., 1978, I, 838.
(46) Hetzelfde probleem rijst wanneer deze persoon een waning, huis of appartement huurt van een
andere persoon dan degene van wie hij een garage huurt.
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komst te bezwarenden titel betreffende het genot van een onroerend goed
of een gedeelte ervan) onder het toepassingsgebied van de wet vallen,
behoudens degene die uitdrukkelijk worden uitgesloten(47). Op die wijze
werd onder meer het toepassingsgebied omschreven van de Handelshuurwet (art. 1 en 2) en van de Pachtwet (art. 1 en 2).
11. Onder gelding van de vroegere tijdelijke huurwetgeving werd in de
literatuur overwegend de opvatting verdedigd dat deze wetten niet van
toepassing zijn op de verhuringen van korte duur, tijdens het toeristisch
seizoen, van hotelkamers, vakantiehuizen, villa's en appartementen(48).
De wettelijke verlenging van de huurovereenkomsten die door dez~e wetten wordt opgelegd, werd moeilijk verenigbaar geacht met de eigen aard
van deze verhuringen(49). In een vroegere bijdrage hebben we hier
tegenover gesteld dat dit laatste argument nochtans niet opgaat voor de
huurprijsbeperkende maatregelen die in de tijdelijke huurwetten vervat
zijn. Men ziet immers niet goed in waarom een huurprijsbeperking , ,logisch" niet mogelijk noch verantwoord zou zijn voor verhuringen van
vakantieverblijven tijdens het toeristisch seizoen, maar wei voor andere
huurovereenkomsten. Die wetten bevatten dienaangaande trouwens geen
enkele beperking, zodat de juridische grondslag voor de uitsluiting van dit
soort overeenkomsten, geput uit de eigen aard van deze verhuringen,
nogal zwak overkomt(SO).
Het wetsvoorstel Storme wilde in deze aangelegenheid meer duidelijkheid
scheppen en bepaalde uitdrukkelijk dat de toeristische seizoenverhuringen
onder het toepassingsgebied van de nieuwe wet zouden vallen (art. 1, § 1,
lid 1). In de Senaatscommissie voor Justitie lieten verscheidene leden
opmerken dat de toeristische seizoenverhuringen aanleiding geven tot
enigszins buitensporige huurprijsverschillen, maar dit was voor de commissie geen beletsel om met een ruime meerderheid te beslissen de
woorden , ,toeristische seizoenverhuringen'' uit het wetsvoorstel weg te
laten. Hoe deze plotse koerswijziging te verklaren valt kan uit het verslag
niet worden opgemaakt(51).

(47) In die zin: MOREAU-MARGREVE, 1., o.c., Ann. F. Dr. Liege, 1977, 83.
(48) Memorie van toelichting bij het , ,wetsontwerp betreffende het behoud van de tewerkstelling, de
koopkracht en het concurrentievermogen van de economie". Pari. Doc., Kamer, zitting 1976-1977,
nr. 1032/1, biz. 10; VANKERCKHOVE, J., o.c., l.T., 1976,455, nr. 7;ld., o.c., l.T., 1977, 198,
nr. 2;ld., o.c., l.T., 1978, 147, nr. 6;ld., o.c., l.T., 1979, 155, nr. 5; MOREAU-MARGREVE, 1.,
o.c., Ann. F. Dr. Liege, 1977, 84-85; ARCHAMBEAU, G., o.c., T. Vred., 1978,6.
(49) MOREAU-MARGREVE, I., o.c., Ann. F. Dr. Liege, 1977, 84-85; vgl. VANKERCKHOVE, J., o.c.,
J.T., 1976,455, nr. 7;Id., o.c., J.T., 1978, 147, nr. 6.
(50) VAN 0EVELEN, A., o.c., R.W., 1978-1979, 2195-2196, nr. 5.
(51) Verslag PAULUS, Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/2, biz. 2.
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Nadat de aldus geamendeerde tekst in de openbare vergadering van de
Senaat zonder enige opmerking was aangenomen(52), hechtte ook de
kamercommissie voor Justitie hieraan zijn goedkeuring, hoewel vooraf
om enige verduidelijking werd verzocht(53). Zo werd onder meer de
vraag gesteld of uit de weglating van de woorden ,toeristische
seizoenverhuringen" in het wetsvoorstel Storme volgt dat niet aileen de
verhuring voor enkele weken van een woning in een toeristische streek
uitgesloten is, maar bijvoorbeeld ook de verhuring voor aile week-ends
gedurende een heel jaar. Door de Minister werd geantwoord dat men het
toeristische karakter en het seizoenkarakter van een huurovereenkomst
niet met mekaar mag verwarren. ,De wet is van toepassing op aile
huurovereenkomsten, ongeacht of zij betrekking hebben op woningen die
aileen tijdens het week-end betrokken worden en in toeristische streken
gelegen zijn of niet. Het is mogelijk dater overdreven huurprijsverhogingen worden toegepast met betrekking tot de overeenkomsten voor
seizoenverhuring, maar die huurprijzen kunnen niet worden geblokkeerd
op grond van objectieve criteria en zulks zou trouwens moeilijkheden
doen rijzen voor het leveren van het bewijs. Een tweede verhuring voor
15 dagen van een appartement op de zeedijk geschiedt volgens subjectieve factoren. Het zijn niet noodzakelijk dezelfde huurders die dezelfde
woning betrekken. Als het wenselijk is die huurprijzen te blokkeren, dan
moet zulks via een andere weg gebeuren, b.v. in het kader van een
toeristisch beleid" (54).
Op de vraag of de verwijzing naar de woonplaats of de inschrijving in het
bevolkingsregister als criterium kan worden aangewend om een onderscheid te maken tussen de overeenkomsten inzake seizoenhuur, die uit de
toepassing van de wet zijn gesloten, en andere huurovereenkomsten van
toeristische aard die over een jaar Iopen, antwoordde de Minister ontkennend. , ,Het enige criterium is het beperkte karakter van de seizoenovereenkomst, al is die voor zes maanden gesloten. Indien eenzelfde overeenkomst tijdens het daaropvolgende jaar wordt gesloten, gaat het om een
nieuwe overeenkomst, waarvoor eventueel andere voorwaarden gelden" (55).

12. Wat kan uit deze ministeriele verklaringen worden afgeleid voor de
interpretatie van de nieuwe wet? lndien we deze toelichting goed hebben
begrepen, moet de weglating van de woorden ,toeristische seizoenver(52)
(53)
(54)
(55)

Pari. Hand., Senaat, zitting 1980-1981, biz. 453-456, vergadering van 17 december 1980.
Versiag RJJCKMANS-CORIN, Pari. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 787/3, biz. 3-5.
Versiag RYCKMANs-CORIN, Pari. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 4.
Ibid.
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huringen'' in het wetsvoorstel Storme in die zin worden verstaan dat aileen
de overeenkomsten inzake seizoenhuur, die voor een beperkte duur worden afgesloten, niet onder het toepassingsgebied van de nieuwe wet
vallen. Andere huurovereenkomsten waarop de wet wel van toepassing is
zijn de overeenkomsten van bepaalde of onbepaalde duur ,,die, zoals elke
andere overeenkomst, verlengd kunnen worden en die niet onderbroken
worden, zelfs al impliceren ze dat het goed slechts af en toe betrokken
wordt" (56).
Hoewel de tekst zelf van de wet geen enkele beperking in die zin bevat,
evenmin als vroeger trouwens (zie hoven, nr. 11), blijkt de korte duur van
de huurovereenkomst tijdens het toeristische seizoen maatgevend te zijn
om de nieuwe wet niet op deze verhuringen toepasselijk te verklaren (57).
De vraag blijft dan nog welk criterium inzake tijdsduur moet worden
gehanteerd om een huurovereenkomst als seizoenhuur te kwalificeren.
Naar de Minister in de kamercommissie voor Justitie verklaarde, zou dit
zelfs tot zes maanden kunnen gaan(58), maar het is evident dat de rechter
door zulke uitspraak niet gebonden is. Het is trouwens zeer moeilijk hier
een algemene richtinggevende termijn voorop te stellen. De rechter zal in
ieder concreet geval moeten uitmaken of hij met een toeristische
seizoenverhuring te maken heeft of niet(59).
Het voorgaande heeft alva~t duidelijk gemaakt dat de tijdelijke huurwetgeving oak haar grenzen kent en in bepaalde domeinen niet het geeigende
instrument blijkt te zijn om tot een beperking van de huurprijzen te komen.
Indien het de bedoeling van de overheid is in deze sectoren eenzelfde
beleid te voeren, zullen andere en efficientere middelen moeten worden
aangewend.

(56) Ibid.
(57) Na de uitdrukkelijke weglating van de woorden ,toeristische seizoenverhuringen" in het
wetsvoorstel STORME, zowel in de Kamer- als in de Senaatscommissie voor Justitie, kan thans, in
tegenstelling tot vroeger, nog bezwaarlijk de stelling worden verdedigd dat de overeenkomsteninzake
seizoenhuur wei onder de huurprijsbeperking zouden vallen.
(58) Verslag RYCKMANS-CORIN, Pari. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 4.
(59) Terloops kan hierbij worden opgemerkt dat in het (niet goedgekeurde) wetsontwerp ,tot
regeling voor 1978 van de huur- en andere overeenkomsten die het genot van een onroerend goed
verlenen", de toeristische seizoenverhuringen eveneens waren uitgesloten (art. 1). Overeenkomstig
het advies van de Raad van State werden deze omschreven als , ,de verhuring van hotelkamers en de
verhuring van gemeubileerde onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen waarvan het
genot aan vakantiegangers wordt verleend voor perioden van niet meer dan twee maanden'' (Pari .
. Doc., Senaat, zitting 1977-1978, nr. 234/1, biz. 2, 6 en 10).
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B.

UITGESLOTEN HUUROVEREENKOMSTEN

a) Handelshuurovereenkomsten

13. Een belangrijke nieuwigheid ten opzichte van de vroegere tijdelijke
huurwetgeving is dat de nieuwe wet niet van toepassing wordt verklaard
op de handelshuurovereenkomsten , ,in de mate waarin hiervoor bijzondere wettelijke bepalingen gelden" (art. 1, § 3). Deze laatste zinsnede zal
in de praktijk ongetwijfeld tot interpretatieproblemen aanleiding geven,
vooral met betrekking tot de toepassing van de huurprijsbeperking bij
handelshuurovereenkomsten.
Terwijl in de vroegere tijdelijke huurwetten de interferentie en de coordinatie met de Handelshuurwet niet altijd even duidelijk en vaak zelfs zeer
ingewikkeld geregeld was(60), heeft de wetgever thans gemeend (en
getracht) al deze problemen in een enkel artikel te kunnen oplossen. Het is
zeer de vraag of hij in dit opzet zal slagen, want ten aanzien van welke
materies, die in de nieuwe wet worden geregeld, kan worden gezegd dat
hiervoor inzake handelshuur , ,bijzondere wettelijke bepalingen gel den'' ?
Het antwoord ligt niet meteen zo voor de hand. Wegens het vrij technisch
en formalistisch karakter van de Handelshuurwet had de wetgever er beter
aan gedaan uitdrukkelijk te bepalen of en in welke mate de door de nieuwe
wet geregelde materies ook van toepassing kunnen zijn bij de handelshuurovereenkomsten, liefst met verwijzing naar de diverse artikel¢n
van de Handelshuurwet(61).
In dezelfde gedachtengang lijkt het ons niet opportuun hier een systematische uiteenzetting te geven van de verschillende coordinatieproblemen
met de Handelshuurwet. Deze vragen zullen verder worden behandeld bij
de bespreking van de bepalingen van de nieuwe wet die in dit opzicht
relevant zijn (zie verder, nr. 31-34 en 37). Als algemene richtlijn kan
hierbij wellicht gelden dat de nieuwe tijdelijke huurwet slechts kan worden toegepast op de handelshuurovereenkomsten, voor zover hierdoor
geen afbreuk wordt gedaan aan het coherente en evenwichtig opgebouwde
stelsel van de Handelshuurwet, waarin de tegenstrijdige belangen van de
eigenaars van onroerende goederen bestemd voor handelsuitbating enerzijds, en die van de handeldrijvende huurders anderzijds, zoveel mogelijk
met mekaar werden verzoend(62).

(60) Zie hierover: HERBOTS, J.H., o.c., T.P.R., 1979, 698-703, nr. 11-23; PAUWELS, A., o.c.,
Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 75-86, nr. 1-25.
(61) Vgl. Verslag RYCKMANS-COR!N,Parl. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 5.
(62) Zieinverband metditlaatste: PAUWELS, A.,A.P.R., Tw.Handelshuur, Brussel, Larcier, 1971,
27-28, nr. 10-13.
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b) Pachtovereenkomsten

14. Zoals voor de handelshuurovereenkomsten wordt voor de pachtovereenkomsten bepaald dat de nieuwe wet hierop niet van toepassing is , ,in de
mate waarin hiervoor bijzondere wettelijke bepalingen gelden" (art. 1,
§ 3). Hoewel dit in de vroegere tijdelijke huurwetten niet altijd even klaar
en duidelijk werd verwoord, waren de auteurs het er toch over eens dat de
pachtovereenkomsten er niet onder vielen(63). Thans heeft de wetgever
de voorzorg genomen deze aangelegenheid uitdrukkelijk te regelen.
Anders dan bij de handelshuur, zal de co6rdinatie met de pachtwetgeving
overigens niet veel problemen opleveren, omdat de desbetreffende wet
van 4 november 1969 specifieke bepalingen bevat met betrekking tot de
pachtprijzen en de duur van de pachtovereenkomst. Het zijn uitgerekend
ook deze materies die de hoofdbrok vormen van de hele tijdelijke
huurwetgeving.
Het is bekend dat voor de pachtovereenkomsten een systeem van
maximum pachtprijzen geldt (Titel III van de wet van 4 november 1969).
Voor de in pacht gegeven gebouwen stemt de maximumprijs sinds 1 januari 1980 overeen met het (nieuw vastg~stelde !) kadastraal inkomen
vermeerderd met 2/3, onverschillig of de huur van de gebouwen afzonderlijk wordt vastgesteld dan wel begrepen is in de pachtprijs van het
bedrijf(wetvan4 november 1969, titel III, art. 3)(64). Voordeinpacht
gegeven gronden stemmen de maximum toegelaten pachtprijzen overeen
met hun kadastraal inkomen, waarop een coefficient wordt toegepast (wet
van4 november 1969, titel III, art. 2, § 1). Dezemaximumcoefficienten
worden voor een termijn van vijf jaar door de provinciale pachtprijzencommissies vastgesteld en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt (wet
van 4 november 1969, titel III, art. 2, § 2 tot 4)(65). Wanneer gronden
en gebouwen aan dezelfde pachter worden verpacht, dan bedraagt de

(63) Zie: , wetsontwerp betreffende het behoud van de tewerkstelling, de koopkracht en het concurrentievermogen van de economie", Pari. Doc., Kamer, zitting 1976-1977, m. 1032/1, biz. 10;
memorie van toelichting bij het ,ontwerp van wet tot regeling voor 1978 van de huur- en andere
overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verlenen", Pari. Doc., Senaat, zitting
1977-1978, nr. 234/1, biz. 2; VANKERCKHOVE, J., o.c. ,J.T., 1976,454, nr. 8 ;!d. o.c .,J.T., 1977,
198, nr. 2; !d., o.c. J.T., 1978, 146, nr. 4; MOREAU-MARGREVE, I., o.c., Ann. F. Dr. Liege, 1977,
83; VAN 0EVELEN, A., o.c., R.W., 1978-1979, 2194-2195, nr. 4.
(64) Deze bepaling werd gewijzigd door de artikelen 48, § 2, en 51 van de wet van 19 juli 1979 die
de nieuwe kadastrale inkomens heeft vastgesteld (B .Staatsbl., 22 augustus 1979). Voordien moest het
kadastraal inkomen met 1/3 worden vermeerderd om de maximum pachtprijs te berekenen.
(65) De provinciale pachtprijzencommissies werden ingericht bij K.B. van 13 maart 1970
(JJ.Staatsbl., 21 maart 1970). Artikel48, § 1, van de in vorige voetnoot verme!de wet van 19 juli
1979 bepaalt dat de provinciale pachtprijzencommissies de nieuwe maximum coefficienten zullen
vaststellen voor de pachtprijzen die vervallen in de loop van de vijfjarige terrnijn beginnend vanaf
1 januari 1980. De nieuwe maximum coefficienten, die zullen gelden tot 31 december 1984, werden
bekendgemaakt in hetBelgisch Staatsblad van 23 mei 1980.

82

totale maximum toegelaten pachtprijs voor dat bedrijf de samengevoegde
maximumprijs voor gronden en gebouwen(66).
Vit het voorgaande volgt dat de bepalingen van de hier besproken wet van
23 december 1980 waarbij de huurprijzen tot een maximum bedrag worden beperkt (art. 2 en 3) niet van toepassing zijn op de pachtovereenkomsten, omdat hiervoor de specifieke bepalingen van de wet tot beperking
van de pachtprijzen gelden (wet van 4 november 1969, titel III). Hierbij
moet nochtans worden aangestipt dat volgens het hof van cassatie de
wetgeving tot beperking van de pachtprijzen slechts geldt voor de verpachte gronden en gebouwen en derhalve niet van toepassing is op de
cultuur van laagstamfruitaanplanting, waarbij de fruitbomen zonder de
grond worden verpacht(67). Vit deze rechtspraak dient men dan ook te
besluiten dat de bepalingen van de nieuwe tijdelijke huurwet met betrekking tot de beperking van de huurprijzen (art. 2 en 3) wei van toepassing
zijn op de verpachting van laagstamfruitaanplantingen, aangezien voor
deze pachtprijs geen bijzondere wettelijke bepalingen gelden(68).
Een pachtovereenkomst moet voor minstens negen jaar worden gesloten
en wordt van rechtswege verlengd voor opeenvolgende periodes van
negen jaar, zelf indien de eerste gebruiksperiode Ianger is geweest dan
negen jaar (art. 4 Pachtwet), behoudens wanneer een geldige opzegging
werd gegeven, hetzij door de pachter (art. 14, lid 1, Pachtwet), hetzij
door de verpachter' die dit even wei slechts kan om een van de redenenen
die limitatief in de Pachtwet worden opgesomd (art. 6 tot 8). Aangezien
de pachtovereenkomsten duidelijk aan een bijzondere wettelijke regeling
zijn onderworpen, zowel wat de duur en de verlenging aangaat, als met
betrekking tot de opzeggingsmogelijkheden voor de verpachter, dient men
hieruit te besluiten dat zij niet onderworpen zijn aan de bepalingen van de
nieuwe tijdelijke huurwet, waarin deze materies worden geregeld (art. 4).

(66) SUETENS-BOURGEOIS, G., Pacht, in Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 93-122,
vooral 110, nr. 17.
(67) Cass., 27 september 1974,Arr. Cass., 1975, 128;Pas., 1975, I, 116;R.W., 1974-1975, 753;
Cass., 19 september 1975, Arr. Cass., 1976, 94; Pas., 1976, I, 87; Cass., 31 maart 1978, Arr.
Cass., 1978, 865;Pas., 1978, I, 838; zie nochtans: Cass., 6juni 1975,Arr. Cass., 1975,1064.
Volgens het geciteerde cassatiearrest van 31 maart 1978 geldt dit zowel onder toepassing van de
bekendmaking die op 18 september 1970 in hetBelgisch Staatsblad is verschenen, waarbij voor de
verpachte gronden een onderscheid werd gemaakt tussen akkergronden en weiden, als onder toepassing van de bekendmaking die op 18 september 197 5 in het Belgisch Staatsblad is verschenen en
waarin dit onderscheid niet meer werd gehandhaafd (anders: HERBOTS, J.H., DELWICHE, F., en
LAMINE, L., o.c., T.P.R., 1980,628, nr. 193; Vred. Sint-Truiden, 3 februari 1976,R.W., 19761977, 2229, die van oordee1 zijn dat de nieuwe bekendmaking van 18 september 1975 ,a1gemene"
coefficienten vaststelt, zodat de pachtprijs voor 1aagstamfruitaanplanting voortaan daaronder ressorteert).
(68) In die zin: MOREAU-MAR GREVE, I., o .c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 191,
voetnoot (33).
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C. DE JACHTPACHT
15. Krachtens een uitdrukkelijke wetsbepaling is de jachtpacht niet onderworpen aan de toepassing van de nieuwe huurwet van 23 december
1980 (art. 1, § 3). Deze uitzondering kwam niet voor in het oorspronkelijk wetsvoorstel Storme, maar vindt zijn oorsprong in een amendement
van de senatoren Hanin en Conrotte, die van oordeel waren dat de
economische motieven (beperking van de huurprijsverhogingen) en de
sociale motieven (bescherming van de huurders tegen overdreven
huurprijsverhogingen) die aan de tijdelijke huurwetgeving ten grondslag
liggen, niet gelden ten aanzien van de jachtpacht, zodat op dit specifieke
gebied de contractuele vrijheid moet heersen (69). In de senaatscommissie
voor Justitie konden sommige leden instemmen met dit amendement en de
verantwoording ervan, terwijl anderen de financiele behoeften van bepaalde gemeenten die bossen bezitten, een bijkomend motief vonden om
de jachtpacht uit te sluiten. De Minister van Justitie was evenwel van
mening dat de werkingssfeer van de vroegere wetten niet beperkt noch
uitgebreid hoefde te worden. Uiteindelijk werd het amendement met een
nipte meerderheid verworpen (70). De auteurs van dit amendement, Hanin
en Conrotte, waren kennelijk niet tevreden, want in de openbare vergadering van de Senaat dienden zij het opnieuw in, waar het na enige discussie
wei werd aangenomen (71). In de Kamer van V olksvertegenwoordigers
werd de aldus geamendeerde tekst zonder verdere wijziging goedgekeurd(72).
In tegenstelling tot de hager vermelde verklaring van de Minister van
Justitie en de bewering van bepaalde senatoren(73), moet toch worden
vastgesteld dat onder gelding van de vroegere wetten er geen eensgezindheid bestond over de vraag of de jachtpacht er al dan niet onder viel.
Sommigen hebben hierop bevestigend geantwoord met het argument dat
het toepassingsgebied van deze wetten zeer ruim is en dat hierin aile
overeenkomsten vervat zijn die een rechtstreekse binding vertonen met

(69) Parl. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/2; zie ook: wetsvoorstel HANINbetreffende de
jachtpacht, Parl. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 528/1.
(70) Verslag PAULUS, Parl. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/2, biz. 2-3.
(71) Parl. Hand., Senaat, zitting 1980-1981, biz. 454-455, vergadering van 17 december 1980.
(72) Zie Verslag RYCKMANS-CORIN, Par[. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 2.
(73) Zie b.v. de verklaring van senator DE STEXHE: ,La presente disposition ne s'integre pas
exclusivement dans le chapitre relatif aux habitations mais aussi dans celui concernant la moderation
des revenus. Tousles biens immeubles etaient vises par cette disposition etc' est dans ce sens que Ia loi
fut interpretee par Ia jurisprudence" (Part. Hand., Senaat, zitting 1980-1981, biz. 455, vergadering
van 17 december 1980).
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onroerende goederen, zoals de jachtpacht(74). Met I. Moreau-Margreve
hebben we de stelling verdedigd dat de vroegere tijdelijke huurwetten niet
op de jachtpacht van toepassing zijn, omdat het onroerend goed niet wordt
aangewend voor een van limitatief opgesomde doeleinden van artikel 38,
§ 1, van de wet van 30 maart 1976 (bewoning, industriele, commerciele,
administratieve of ambachtelijke doeleinden), maar wel voor de ontspanning(75). Aan de nieuwe wet komt de verdienste toe in deze materie
duidelijkheid te hebben geschapen door deze laatste stelling uitdrukkelijk
te bekrachtigen, al is de verantwoording niet helemaal dezelfde.
D. DE ,SOCIALE" HOUR

16. Zoals dit bij de vroegere tijdelijke huurwetten het geval was (zie art. 6
van de wet van 27 december 1977), wordt ook thans uitdrukkelijk bepaald
dat de huurovereenkomsten betreffende de woningen die aan de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting of aan de door haar erkende vennootschappen toebehoren, niet aan de nieuwe wet zijn onderworpen
(art. 1, § 2). Deze uitsluiting is algemeen en betreft zowel de huurprijsbeperking als de verlengingsmaatrege1(76). Deze woningen blijven onderworpen aan het eigen huurstelsel dat hiervoor werd uitgewerkt en dat
voor het Vlaamse gewest voor het laatst werd vastgesteld bij Koninklijk
Besluit van 18 december 1979(77).
Zowel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers als in de Senaat werden
amendementen ingediend, waarvan het de wezenlijke bedoeling was
minstens toch de wettelijke verlenging van de huurovereenkomsten op de
sociale huurwoningen toepasselijk te verklaren, zodat de huurders van
sociale woningen de waarborg krijgen dat zij hun woning kunnen blijven

(74) Zie het ,wetsontwerp betreffende het behoud van de tewerkstelling, de koopkracht en het
concurrentievermogen van de economie", Pari. Doc., Kamer, zitting 1976-1977, nr. 1032/1,
biz. 10; artikel 1, lid 2, van het ,ontwerp van wet tot regeling voor 1978 van de huur- en andere
overeenkomsten die het genot van een onroerende goed verlenen", Par!. Doc., Senaat, zitting
1977-1978, nr. 234/1, biz. 2 en 6; VANKERCKHOVE, J., o.c., J.T., 1977, 198, nr. 2;Jd. o.c., J.T.,
1978, 146, nr. 3; Vred. Geraardsbergen, 4 september 1978, T. Not., 1979, 309;R. Not. B., 1980,
56; zie ook de verklaring van de toenmalige Staatssecretaris voor Economische Zaken bij de
bespreking van de wet van 13 november 1978, waaruit blijkt dat de jachtpacht wei onder het
toepassingsgebied van deze wet zou vallen, wanneer zij het voorwerp uitmaakt van een !outer
privaatrechtelijke overeenkomst, maar niet wanneer zij het voorwerp uitmaakt van een openbare
aanbesteding en een daaropvolgende toewijzing (Par!. Hand., Kamer, zitting 1978-1979, biz. 52,
vergadering van 3 november 1978); Rb. Neufchateau, 19 september 1979, J. Liege, 1980, 137, dat
zich op deze verklaring baseert.
(75)' MOREAU-MARGREVE, I., o.c., Ann. F. Dr. Liege, 1977, 85-86; VAN 0EVELEN, A., o.c.,
R. W., 1978-1979, 2197-2198, nr. 9; voor een bespreking van de rechtspraak, zie: MOREAU-MARGREVE, I., o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 191-192.
(76) VANKERCKHOVE, J., o.c., J.T., 1978, 147, nr. 7.
(77) B. Staatsbl., 22 december 1979, erratum B. Staatsbl., 12 januari 1980.
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betrekken(78). Geen enkel van deze argumenten werd echter aangenomen, omdat geoordeeld werd dat deze materie niet meer tot de bevoegdheid van de nationale wetgever behoort (79).
Sinds de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (80) ressorteert de materie van de huisvesting inderdaad onder de
bevoegdheid van de gewesten (art. 6, § 1, IV). Gevreesd werd dat de
goedkeuring van voornoemde amendementen de bevoegdheden van de
gewestelijke overheden zou kunnen uithollen (81). Deze aangelegenheid
kwam opnieuw ter sprake bij de belgndeling van het amendement dat tot
doel had de huurprijsbeperkirigillinstens i~die mate op de sociale huurovereenkomsten toepasselijk te verklaren ~at de huurders van deze woningen geen zwaardere verhoging zouden moeten ondergaan dan degene die
in de particuliere sector mag worden toegepast (zie verder, nr. 22).
AFDELING 3

DE BEPERKING VAN DE HUURPRIJZEN

A.

ALGEMENE PRINCIPES

17. Voor de huur- en andere overeenkomsten die onder het toepassingsgebied van de nieuwe wet vallen (zie hoven, nr. 9-16), mag het
bedrag van de huurprijs of de contractuele vergoeding voor het genot van
een onroerend goed, voor de periode van 1 januari 1981 tot 31 december
1981 niet hoger zijn dan het bedrag dat op 31 december 1980 wettelijk
eisbaar was, verhoogd metzes procent (art. 2, § 1). Rekening houdende
met het regeringsontwerp terzake (82), werd het bedrag van het toegelaten
verhogingspercentage vastgesteld in functie van de vermoe4elijke inflatiegraad in 1981 (83).
Het basisbeginsel dat men hierbij niet uit het oog mag verliezen, bestaat
erin dat de nieuwe wet, evenmin overigens als de vorige tijdelijke
(78) Amendement RENARD, Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/4; amendement
POULLET, Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/6; amendement LEVAUX, Pari. Doc.,
Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/2-ll.
(79) Zie Pari. Hand., Senaat, zitting 1980-1981, biz. 454, vergadering van 17 december 1980;
Verslag RYCKMANS-CORJN, Pari. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 4.
(80) B .Staatsbl., 15 augustus 1980.
(81) Zie de verklaringen van de Minister van Justitie: Verslag RYCKMANS-CORIN, Pari. Doc.,
Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 4; Pari. Hand., Senaat, zitting 1980-1981, biz. 454,
vergadering van 17 december 1980.
(82) Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 543/1, artikel l.
(83) Verslag RYCKMANS-CORJN, Pari. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 5. In het
wetsvoorstel STORME werd het toegelaten verhogingspercentage op 7 procent vastgesteld (art. 2),
hoewel in de toelichting sprake is van 7,5 procent (een drukfout?).
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huurwetten, niet automatisch een recht verleent op de verhoging van de
huurprijs of de contractuele vergoeding. De wet beperkt slechts de stijging
van de huurprijs, zoals die zou voortvloeien uit de normaie, onverkorte
toepassing van de contractuele bepalingen. Er wordt met andere woorden
aileen een maximum, een plafond vastgesteld voor de conventionele
aanpassingen van de huurprijs(84).
De tekst van artikel 2, § 1, van de nieuwe wet laat over deze interpretatie
trouwens geen enkele twijfel bestaan: ,Niettegenstaande ( ... ) mag het
bedrag van de huur, de cijns, de canon of de vergoeding ( ... ) niet hoger
zijn dan het bedrag ( ... ) '' . Ook tijdens de parlementaire bespreking werd
benadrukt dat het verhogingspercentage van zes procent , ,een maximum
verhoging is, ongeacht de wijze waarop de koppeling aan het indexcijfer
volgens de overeenkomst moet worden berekend" (85).

18. Aan dit basisbeginsel zijn meteen enkele belangrijke consequenties
verbonden. Op de eerste plaats impliceert de toepassing van de verhoging
met zes procent dat de termen van de overeenkomst zelf een aanpassing of
een wijziging van de huurprijs moeten mogelijk maken. Onder voorbehoud van wat in artikel 5 van de nieuwe wet wordt bepaaid, moet het
contract met andere woorden een periodieke aanpassingsclausule of een
indexeringsbeding bevatten. Bij ontstentenis van enig conventioneel beding tot aanpassing van de huurprijs, is, onder het vermelde voorbehoud,
geen enkele verhoging van de huurprijs mogelijk, aangezien enerzijds de
wet enkel een maximumprijs vaststelt en geen automatische verhoging
toestaat, en de partijen anderzijds gebonden zijn door de overeenkomst die
zij wettig hebben aangegaan (art. 1134 B.W.)(86).
Uit het voorgaande vloeit eveneens voort dat wanneer de toepassing van
de conventionele aanpassings- of indexeringsformule voor de huurder
voordeliger zou uitvailen dan de wettelijk toegestane verhoging, aileen de
contractueel bedongen en niet de wettelijk toegestane verhoging dient te
worden toegepast(87).

(84) Zie voor de vroegere huurwetten: VANKERCKHOVE, J., o.c., J.T., 1977, 198, nr. 5;/d., o.c.
J.T., 1978, 147, nr. 8; VAN OEVELEN, A., o.c., R. W., 1978-1979, 2198-2199, nr. 11; Rb. Luik,
25 oktober 1977,1. Liege, 1977-1978, 259; Vred. Brasschaat, 26 oktober 1977,R.W., 1977-1978,
2043; Vred. Antwerpen, 11 juni 1979, R.W., 1979-1980, 1190, met noot.
(85) Verslag RYCKMANS-CORIN, Parl. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 5.
(86) Zie voor de vroegere huurwetten: VANKERCKHOVE, J., o.c., J.T., 1977, 198, nr. 5;/d., o.c.,
J.T., 1978, 147, nr. 8; ARCHAMBEAU, G., o.c., T. Vred., 1978, 8; VAN0EVELEN, A., o.c., R.W.,
1978-1979,2199, or. 12; Rb. Luik, 25 oktober 1977,]. Liege, 1977-1978, 259; Vred. Brasschaat,
26 oktober 1977 ,R. W., 1977-1978, 2043; Vred. Antwerpen, 11 juni 1979,R. W., 1979-1980, 1190,
met noot; Vred. Luik, 27 juni 1980, J. Liege, 1980, 254.
(87) ARCHAMBEAU, G., o.c., T. Vred., 1978, 8-9; VAN0EVELEN, A., ibid.
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Ook al is de nieuwe wet op 1 januari 1981 in werking getreden (art. 8),
dan betekent dit evenwel nog niet dat de verhoging met zes procent meteen
vanaf die datum mag gevraagd worden. Aangezien de nieuwe wet alleen
een beperking van de huurprijsverhoging oplegt, maar niet hepaalt vanaf
welk ogenblik deze mag ingaan, zal men in de tekst van de overeenkomst
zelf moeten nagaan vanaf wanneer die verhoging mag worden toegepast(88). Ditkan hijvoorheeld zijn op de verjaardatum van de sluiting van
het contract of op het ogenhlik dat het indexcijfer van de consumptieprijzen met een hepaald percentage of met eeil aantal punten is gestegen.

19. Hiervoor werd erop gewezen dat een van de helangrijkste verwezenlijkingen van de eerste tijdelijke huurwet van 10 april 197 5 erin hestond
dat een eenvormige, wettelijke indexeringsformule werd ingevoerd voor
de aanpassing van de huurprijs aan de levensduurte (art. 2, § 1) (iie
boven, nr. 3). Met de zogenaamde herstelwet van 30 maart 1976, die een
ruimer toepassingsgehied had dan de wet van 10 april1975 (zie art. 38,
§ 1), werd de wettelijke indexeringsformule eveneens toepasselijk verklaard op de overeenkomsten die aan de eerstgenoemde wet zijn'onderworpen (art. 39) (zie hoven, nr. 4).
Het hoofdzakelijk coordinerend oogmerk dat aan het wetsvoorstel Storme
ten grondslag lag en waaruit de nieuwe wet van 23 december 1980 is
ontstaan (zie hoven, nr. 7), leidde er evenwel toe datal de vorige tijdelijke
huurwetten werden opgeheven (zie art. 7), wat onder meer tot gevolg
heeft dat de wettelijke indexeringsformule thans eveneens is afgeschaft.
Of de wetgever zich van deze laatste consequentie hewust is geweest, valt
te hetwijfelen. In de parlementaire stukken is hier alleszins niets van terug
te vinden.
Voor de overeenkomsten die onder het toepassingsgebied van de nieuwe
wet vallen- en zolang deze wet blijft gelden- zal de afschaffing van de
wettelijke indexeringsformule eigeillijk geen praktisch verschil uitmaken.
Want hoe de huurprijs ook aan het indexcijfer van de consumptieprijzen
wordt gekoppeld, het resultaat van deze hewerking zal toch nooit de
wettelijk toegestane huurprijsverhoging mogen overschrijden (art. 2,
§ 1 : , ,Niettegenstaande elke wettelijk, reglementair of contractueel strijdige hepaling ... ").
Voor de overeenkomsten waarop de nieuwe wet niet van toepasing is,
zoals de jachtpacht (art. 1, § 3 in fine), liggen de zaken evenwel anders.

(88) Verslag RYCKMANs-CoRIN, Pari. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, b1z. 6; zie voor
de vroegere huurwetten: Verslag DuPRE, Part. Doc., Kamer, zitting 1978-1980, nr. 323/13-1",
biz. 10-11; VANOEVELEN, A., ibid.
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In deze contracten kunnen de partijen thans, krachtens hun , ,herwonnen''
contractuele vrijheid, om het even welk beding inlassen om de huurprijs te
doen schommelen in functie van de levensduurte. De huurprijs hoeft niet
meer te worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen
en de werking van de conventionele aanpassingsformule mag ertoe leiden
dat de huurprijs sneller stijgt dan de levensduurte, uitgedrukt in dit
indexcijfer, bijvoorbeeld door punten te verwarren met procenten.
Het is jammer dat een van de blijvende verworvenheden uit de tijdelijke
huurwetgeving, die over het algemeen als zeer positief wordt ervaren,
thans tot het verleden is gaan behoren, zonder dat de wetgever er zich
blijkbaar van bewust was. In plaats van de door de nieuwe wet beoogde
rechtszekerheid, valt te vrezen dat op dit punt opnieuw verwarring en
onzekerheid zal heersen. Aangezien bij de contractsnegociatie de huurder
meestal de economisch zwakke partij is, aan wie vaak een of ander
standaardcontract ter ondertekening wordt voorgelegd, dreigt hij de dupe
ervan te worden.
20. Het hoofdzakelijk coordinerend oogmerk dat met de nieuwe wet werd
nagestreefd, en de daarmee gepaard gaande afschaffing van al de vorige
tijdelijke huurwetten (zie art. 7), heeft ook zijn invloed Iaten gelden op de
bepaling van de referentieprijs voor de vaststelling van de thans maximum
verschuldigde huurprijs. In de vorige huurwetten werd telkens gesteld dat
gedurende een bepaald jaar de huurprijs niet hoger mocht zijn dan het
bedrag zoals het op een bepaalde datum voortvloeide uit de daaraan
voorafgaande wetten, vermeerderd met een bepaald percentage (zie
art. 2, § 1, van de wet van 27 december 1977, zoals aangevuld door de
wetten van 13 november 1978 en 24 december 1979). Thans luidt het dat
gedurende het jaar 1981 de huurprijs niet hoger mag zijn , ,dan het bedrag
dat op 31 december 1980 wettelijk eisbaar is, verhoogd met 6 %''(art. 2,
§ 1, van de wet van 23 december 1980).
Hoewel het op het eerste gezicht om een loutere terminologische wijziging
gaat, te verklaren door de opheffing van de vorige tijdelijke huurwetten,
wijzen de termen , , wettelijk eisbaar'' erop dat er ook een inhoudelijk
verschil is of althans in bepaalde gevallen kan zijn. De huurprijs die op
31 december 1980 wettelijk eisbaar is, is immers niet noodzakelijk gelijk
aan het bedrag van de huurprijs, zoals het op die datum zou voortvloeien
uit de toepassing van de vorige huurwetten. Onder de huurprijs die op
31 december 1980 wettelijk eisbaar is, dient mente verstaan de huurprijs
die de verhuurder op die datum rechtens zou kunnen Iaten gelden, zodat
voor de vaststelling van de referentieprijs rekening moet worden gehouden met de uitwerking van de beginselen van de rechtsverwerking en
de verjaring.
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21. Om het voorgaande iets concreter voor te stellen, nemen we het
voorbeeld van een huurcontract dat onder toepassing valt van de sinds
1975 geldende tijdelijke huurwetten en waarin een indexeringsbeding is
opgenomen. Bij hypothese, hoewel zeer onwaarschijnlijk, heeft de verhuurder gedurende al de voorgaande jaren nagelaten de wettelijke toegestane huurprijsverhoging van de huurder te vorderen en heeft hij steeds
zonder enig voorbehoud een ,ongewijzigde huurprijs in ontvangst genomen. Dient men thans, voor het bepalen van de referentieprijs, zijnde het
bedrag dat op 31 december 1980 wettelijk eisbaar is, al dan niet rekening
te houden met de , ,achterstallige'' huurprijsverhogingen, die wettelijk
waren toegestaan maar bij hypothese door de verhuurder niet opgevorderd
werden?
De verjaringsproblematiek voorlopig buiten beschouwing gelaten, komt
het ons voor dat men op de eerste plaats het principe van de rechtsverwerking (89) moet laten spelen om te bepalen welke huurprijs op 31 december
1980 wettelijk eisbaar was. Redelijkerwijze mag worden gesteld dat een
verhuurder die gedurende bijvoorbeeld twee jaar nalaat een wettelijk
toegestane huurprijsverhoging op te vorderen en steeds een ongewijzigde
huurprijs int, zijn recht op deze huurprijsverhogingen verwerkt heeft (90).
Om de referentieprijs te bepalen zal men ook met de verjaring moeten
rekening houden, want hetgeen verjaard is, is niet ,wettelijk eisbaar".
Terzake geldt de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 2277 B. W., omdat het gaat om ,achterstallige" huurprijsverhogingen krachtens de vorige huurwetten, waarop de nieuwe wet (verjaringstermijn van een jaar,
art. 6) nog niet van toepassing is. In de hiervoor besproken hypothese
betekent dit dat de huurprijsverhoging die voor de maand november 1975
(en vroeger) verschuldigd is, bij een huurprijs die per maand betaalbaar is
- het quod plerumque fit - , op 31 december 1980 verjaard zal zijn en

(89) Van rechtsverwerking- de term is afkomstig nit het Nederlandse recht- wordt gesproken
wanneer iemand door toedoen van zijn eigen gedragingen een recht geheel of gedeeltelijk verliest
omdat het verder uitoefenen ervan strijdig is met de voorheen ingenomen houding. In contractuele
aangelegenheden wordt de juridische grondslag van deze rechtsfiguur meestal gevonden in de
uitvoering te goeder trouw (art. 1134 B.W.), die aan de contractspartijen niet aileen een bijzondere
zorgvuldigheids- en samenwerkingsplicht oplegt, maar ook een beperkende werking heeft. In bepaalde omstandigheden kan het onverminderd uitoefenen van contractuele rechten immers in strijd
komen met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Voor de oplossing van de zojuist vermelde
casuspositie zal men in Belgie doorgaans een beroep doen op (uitdrukkelijke of stilzwijgende) afstand
van recht. Betreffende het begrip rechtsverwerking raadplege men: HOUWING, Ph. A.N., Rechtsverwerking, Preadvies voor de Broederschap der Candidaat-Notarissen, 1968; ABAS, P., Beper·
kende werking van de goede trouw, Deventer, 1972; AAFTINK, H. A.M., Rechtsverwerking en afstand
van recht, T.P.R., 1980, 793-826; VAN OMMESLAGHE, P., Rechtsverwerking en afstand van recht,
T.P.R., 1980, 735-791.
(90) Als omstandigheden die tot rechtsverwerking kunnen leiden, kunnen naast het langdurig stilzitten worden vermeld het feit dat in de media aan de tijdelijke huurwetgeving ruime aandacht werd
geschonken, zodat men in redelijkheid niet meer kan beweren hiervan totaal onwetend te zijn.
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bijgevolg niet meer wettelijk eisbaar. Deze en vroeger vervallen
huurprijsverhogingen mogen dan ook niet worden meegerekend voor de
vaststelling van het referentiebedrag op 31 december 1980. Wanneer men
bovendien op de figuur van de rechtsverwerking een beroep doet, zullen
een aantal huurprijsverhogingen die op een later tijdstip vervallen, evenmin kunnen meetellen bij de vaststelling van dit referentiebedrag.
Het is evident dat de hiervoor beschreven hypothese een zeer theoretisch
voorbeeld is dat in de praktijk vrijwel onbestaande zal zijn. Niettemin
heeft het aangetoond dat een loutere mathematische berekening van de
huurprijsverhogingen zoals die uit de vorige huurwetten voortvloeien, niet
noodzakelijk gelijk is aan de huurprij s die op 31 december 1980 wettelijk
eisbaar is. In soortgelijke casusposities zal men vaak wel de beginselen
van de rechtsverwerking kunnen inroepen omdat de verjaringstermijn nog
niet verstreken is. In de toekomst houde men er wel rekening mee dat een
vordering die geheel of gedeeltelijk op de nieuwe wet gegrond is, door
verloop van een jaar verjaart (art. 6).
22. Volledigheidshalve zij er nog op gewezen dat de huurovereenkomsten betreffende desociale woningen niet onderworpen zijn aan de beperking van de huurprijsverhoging. Zoals hiervoor reeds vermeld (zie boven
nr. 16), zijn deze huurovereenkomsten in hun geheel onttrokken aan het
toepassingsgebied van de nieuwe wet (art. 1, § 2).
Sinds de inwerkingtreding op 1 oktober 1980 van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (zie art. 95), lijdt het
geen twijfel dat aileen de gewestelijke overheden bevoegd zijn voor het
vaststellen van de normen voor het bepalen van de huurprijzen van sociale
woningen (zie art. 6, § 1, IV). Het gaat hier immers om maatregelen die
rechtstreeks het huisvestingsbeleid aanbelangen.
De senatoren die een amendement hadden ingediend om minstens tach de
maatregel van de wettelijke verlenging op de huurovereenkomsten voor
sociale woningen toepasselijk te verklaren, hebben daar trouwens uitdrukkelijk op gewezen in de verantwoording van hun tekst(91). Door
volksvertegenwoordiger Levaux werd een amendement ingediend om
voor 1981 de huurprijs van sociale woningen te blokkeren op het bedrag
dat op 31 december 1980 wettelijk eisbaar was. In bijkomende orde stelde
hij voor het door de wet toegestane verhogingspercentage ook op deze
huurovereenkomsten toepasselijk te verklaren om te vermijden dat, hoe
paradoxaal ook, de huurders van sociale woningen een grotere stijging van

(91) Amendement RENARD, Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/4; amendement
Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/6.
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de huurprijzen zouden te verwerken krijgen dan die van de particuliere
sector(92). Om billijkheidsmotieven konden een aantal leden van de
Kamercommissie voor Justitie hiermee instemmen, maar uiteindelijk was
de Commissie het erover eens dat een gebeurlijke beperking van de
huurprijzen voor sociale woningen tot de uitsluitende bevoegdheid van de
gewestelijke overheden behoort, nu het huisvestingsbeleid geregionaliseerd werd. Nadat de Minister van Justitie bevestigde dat hij de voorzitters
van de gewestelijke executieven attent zou maken op de door de Commissie uitgesproken wens om voor de huurprijzen van sociale woningen geen
verhogingspercentage toe te pas sen dat hoger zou liggen dat het door deze
wet vastgestelde percentage, trok volksvertegenwoordiger Levaux zijn
amendement in(93).
B.

HUUROVEREENKOMSTEN ZOND_ER INDEXERINGSBEDING

23. In afwijking van de hiervoor weergegeven regel dat voor de toepassing van de wettelijk toegestane huurprijsverhoging vereist is dat het
contract een periodieke aanpassingsclausule of een indexeringsbeding
bevat (zie boven, nr. 18), werd in het wetsvoorstel Storme bepaald dat
wanneer in een overeenkomst waarop deze wet van toepassing is geen
aanpassing van de huurprijs was voorzien, de verhuurder mocht eisen dat
de contractueel bedongen huurprijs zou verhoogd worden met het in
artikel 2, § 1, van deze wet bepaalde percentage (94). De senaatscommissie voor Justitie kon zich aansluiten bij de billijkheidsgedachte die erin
verwoord wordt. Wanneer de partijen geen indexering van de huurprijs
hebben bedongen, dient deze prijs tijdens de hele duur v;m de overeenkomst ongewijzigd te blijven (zie boven, nr. 18). Maar wanneer nu de
duur van de overeenkomst krachtens de wet wordt verlengd (art. 4, § 1),
komt het billijk voor dat de verhuurder tijdens de duur van deze verlenging
ook de wettelijk toegestane huurprijsverhogingen kon vorderen, hoewel
het contract zelf hem dit recht niet verleent. Om deze bedoeling beter tot
uiting te laten komen, werd beslist de woorden , ,wanneer in een overeenkomst waarop deze wet van toepassing is'' te vervangen door de termen
, ,wanneer in een huurovereenkomst, verlengd krachtens deze wet'' (95).
De Minister van Justitie kon het hiermee niet eens zijn en diende een
amendement in om het reeds gewijzigde artikel 5 te doen vervallen.
(92) Amendement LEVAUX, Parl. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/2, biz. 2.
(93) Verslag RYCKMANS-CORIN, Parl. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 6-7.
(94) Wetsvoorstel STORME, Parl. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/1, artikel 5, lid 1:
, , wanneer in een overeenkomst waarop deze wet van toepassing is geen aanpassing van de huurprijs
voorzien was, mag degene die het genot van het goed verschaft eisen dat de bedongen huurprijs zou
verhoogd worden met het in artikel 2, § 1, van deze wet bepaalde percentage".
(95) Verslag PAULUS, Parl. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/2, b1z. 4.
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Geoordeeld werd dat deze tekst ingaat tegen de gevraagde inkomensmatiging en tegen het heleid van de regering ter hestrijding van de inflatie (96).
In de openhare Senaatsvergadering deed zich dan een opmerkenswaardig
feit voor. Nadat senator De Stexhe de draagwijdte van de door de Commissie van Justitie aangenomen tekst van artikel 5 had toegelicht en
gewezen had op de hillijkheidsidee die hieraan ten grondslag ligt, trok de
Minister van Justitie zijn amen dement in en werd de tekst van de Commissie goedgekeurd (97).
Ook in de kamercommissie voor Justitie werd ruime aandacht hesteed aan
deze nieuwigheid ten opzichte van de vroegere tijdelijke huurwetten.
Door verscheidene leden werd deze wijziging hetreurd, omdat het gevaar
hestaat dat in deze confuse materie opnieuw verwarring wordt gesticht.
Om het hillijke van de nieuwe regeling aan te tonen onderstreepten
anderen dat een heperking van de huurprijzen en een wettelijke verlenging
van de huurovereenkomsten reeds sinds 197 5 geldt, zodat het redelijk is in
1981 de mogelijkheid te hieden een indexeringsverhoging toe te passen,
omdat hij de vernieuwing van de overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid tach zulk heding zou worden ingelast. Nadat de Minister van Justitie
had verklaard dater naar zijn overtuiging meer argumenten waren voor de
door de Senaat aangenomen hepaling dan voor het hehoud van de vroegere
toestand, en dat hij zijn amendement niet opnieuw zou indienen, kreeg de
door de Senaat goedgekeurde tekst ook de instemming van de kamercommissie voor Justitie (98).
24. Uitgangspunt van de nieuwe regeling van artikel 5 is dat in de
vroegere tijdelijke huurwetten er geen volledig parallellisme hestand
tussen de maatregel van de huurprijsheperking en de wettelijke verlenging
van de huurovereenkomst. Een huurcontract dat geen indexeringsheding
hevatte en waarvoor derhalve de wettelijk toegestane verhoging niet
mocht worden toegepast (zie hoven, nr. 18), werd niettemin van rechtswege van jaar tot jaar verlengd.
Om voor deze contracten de contractueel hedongen huurprijs te kunnen
verhogen met het in artikel 2, § 1, hepaalde percentage, is vereist dat de
huurovereenkomst verlengd wordt krachtens deze wet. Wanneer een huur
hijgevolg in 1981 hlijft voortduren krachtens de hepalingen van het

(96) Amendement van de regering, Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, m. 529/5.
(97) Pari. Hand., Senaat, zitting 1980-1981, biz. 453, vergadering van 17 december 1980.
(98) Verslag RYCKMANs-CORIN, Pari. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, m. 707/3, blz. 9-11. Het
argument LEVAUX dat er eveneens toe strekte artikel 5 weg te Iaten, werd met 13 tegen 2 stemmen
verworpen (biz. 11). De dringende aard van het wetsontwerp heeft er eveneens toe geleid dat de door
de Senaat goedgekeurde tekst zonder amendering werd aangenomen (blz. 9).
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contract zelf of krachtens de bepalingen van het burgerlijk wetboek (zie
art. 1736 tot 1739 en 17 57 tot 17 59), mag de bedongen huurprijs niet met
zes procent worden verhoogd. Een verlenging van de huurovereenkomst
in de zin van de tijdelijke huurwetten is immers geen vervanging van de
contractueel of volgens het burgerlijk wetboek bepaalde duur (99).
Bij een geschreven huur waarvan de duur in het contract is vastgelegd, zal
de verlenging pas spelen wanneer tegen het verstrijken van de in de
overeenkomst bepaalde duur opzegging werd gegeven om de stilzwijgende huurverlenging te verhinderen (art. 1738-1739 B.W.), of
wanneer in de gewoonterechtelijk bepaalde tijdspanne van de stilzwijgende huurverlenging opzegging werd gegeven met inachtneming
van de gebruikelijke opzeggingstermijn. De wettelijke verlenging treedt
dan in bij het verstrijken van de opzeggingstermijn(lOO).
Voor de huurovereenkomsten zonder bepaalde duur, zowel de geschreven
huur voor onbepaalde tijd als de mondelinge huur, die een gewoonterechtelijk bepaalde duur hebben (zie art. 1758 B.W.), gaat de wettelijke
verlenging in bij het verstrijken van de volgens de plaatselijke gebruiken
bepaalde opzeggingstermijn. Onder gelding van de tijdelijke huurwetten
mocht immers volkomen rechtsgeldig een opzegging worden gegeven,
naar de uitwerking ervan werd verlamd zolang de wettelijke verlenging
duurde(101).
Het is slechts na onderzoek van de zojuist weergegeven regels dat zal
blijken of een huurovereenkomst in 1981 al dan niet voortduurt krachtens
de bepalingen van de nieuwe wet van 23 december 1980. Ten onrechte
werd in de kamercommissie voor Justitie dan oak beweerd dat bij een
stilzwijgende verlenging van de huurovereenkomst de verhoging van
artikel 5 wel mag worden toegepast omdat , ,de overeenkomst bijgevolg
niet verlengd werd krachtens hetgeen in de overeenkomst bedongen
is" (102). Hierbij wordt over het hoofd gezien dat bij een stilzwijgende
huurverlenging de huur blijft verder lopen krachtens de bepalingen van het
burgerlijk wetboek (art. 1738 en 1739) en niet krachtens de bepalingen
van de nieuwe wet.

(99) MoREAU-MARGREVE, I., o.c., Ann. F. Dr. Liege, 1977, 103-104; VANOEVELEN, A., o.c.,
R.W., 1978-1979, 2211, nr. 38; HERBOTS, J.H., DELWICHE, F., enLAMINE, L., o.c., T.P.R., 1980,
584, nr. 110.
(100) MoREAU-MARGREVE, I.,o.c., Ann. F. Dr.Liege, 1977, 104 ;HERBOTS, J.H.,DELWICHE,F., en
LAMINE, L., ibid.
(101) MoREAU-MARGREVE, 1., ibid.; VAN OEVELEN, A., o.c., R.W., 1978-1979, 2211, nr. 38;
HERBOTS, J., DELWICHE, F., en LAMINE, L., ibid.
(102) Verslag RYCKMANS-CORIN, Pari. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 10.
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25. Het is de contractueel bedongen huurprijs die luidens artikel 5 met
zes procent mag verhoogd worden, en niet de huurprijs, verhoogd met de
opeenvolgende indexeringen die men had kunnen toepassen indien in de
huurovereenkomst een indexeringsbeding was opgenomen. Het gaat niet
op via deze bepaling met terugwerkende kracht niet toegepaste indexeringsverhogingen op te vorderen, hoewel de huurovereenkomst geen
indexeringsclausule bevatte ( 103).
Deze verhoging moet bij een ter post aangetekend · schrijven aan de
huurder worden gevraagd en wordt pas van kracht op de datuni van dit
verzoek (art. 5, lid 1). Deze huurprijsverhoging is met andere woorden
facultatief, want ze moet door de verhuurder worden gevraagd(l04). Om
bet bewijs ervan te verzekeren wordt de vorm van de aangetekende brief
voorgeschreven. Deze verhoging heeft geen terugwerkende kracht, maar
wordt eerst van kracht op de datum van bet verzoek (105). De verhuurder
die de wettelijk toegestane verhoging wil toegepast zien, heeft er aldus
belang bij zo spoedig mogelijk een verzoek in die zin tot de huurder te
richten.
Het valt op dat de termen van artikel 5 alleen gewag maken van , ,huurovereenkomst'', , ,huurprijs'' en , ,huurder'', ofschoon de wet een ruimer
toepassingsgebied heeft en geldt voor alle overeenkomsten waarbij ten
bezwarende titel het genot van een onroerend goed wordt verschaft voor
vraag rijst
een van de bestemmingen opgesomd in artikel 1, § 1.
derhalve of artikel 5 toepassing kan vinden op die andere overeenkomsten, zoals de vestiging van een erfpacht of een recht van opstal. Twee
redenen zetten er ons toe aan hierop bevestigend te antwoorden. Er is
vooreerst de tekst van artikel 5, waarin wordt gezegd dat de daarin
bedoelde huurprijsverhoging mag gevraagd worden door ,degene die het
genot van het goed verschaft". Het feit dat een generaliserende uitdrukking wordt gebruikt in plaats van de term , ,verhuurders'' zou erop kunnen
wijzen dat artikel 5 ook geldt voor de andere overeenkomsten die onder
bet toepassingsgebied van de nieuwe wet vallen. Belangrijker lijkt ons

De

(103) Verstag RYCKMANS-COR!N,Part. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. II, waarin
de verwijzing naar ,,de werkelijk op 3I december I980 betaalde huurprijs ( ... ),in zoverre deze prijs
niet boger is dan bet op die datum wettelijk eisbare bedrag'' tot verwarring kan aanleiding geven,
omdat bet referentiebedrag van artikel 2, § I, bier buiten beschouwing dient te blijven. Artikel 5
spreekt immers uitdrukkelijk van ,de bedongen huurprijs" en bij hypothese is deze niet aan een
periodieke aanpassingsclausu1e gekoppeld.
(104) Verstag RYCKMANS-CORIN, Part. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 10.
(I05) Inhet wetsvoorstel STORME(Part. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/1) was bepaald dat
deze verhoging geen terugwerkende kracht heeft ,behalve voor bet kwartaal tijdens hetwelk bet
verzoek is gedaan" (art. 5, lid 2). De senaatscommissie verzette zich tegen deze beperkte retroactieve werking en opteerde voor de thans geldende tekst (Verstag P AULDS ,Part. Doc., Senaat, zitting
1980-1981, nr. 529/2, biz. 4).
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evenwel de filosofie die acbter deze nieuwe bepaling scbuilgaat: voor de
overeenkomsten waarvan de prijs of de vergoeding wegens bet ontbreken
van een indexeringsbeding ongewijzigd dient te blijven, maar die niettemin kracbtens deze wet worden verlengd, moet om billijkheidsredenen de
door artikel 2, § 1, toegelaten prijsverboging eveneens toepassing kunnen vinden. Hierbij werd uiteraard in de eerste plaats gedacbt aan de buur,
de overeenkomst bij uitstek die onder bet toepassingsgebied van de
nieuwe wet valt, maar uit niets blijkt dat de wetgever bet voordeel van
artikel 5 aileen aan de verbuurder beeft willen voorbebouden. Bij de
parlementaire bespreking van de andere artikelen van de nieuwe wet werd
trouwens ook praktiscb uitsluitend over de buur gebandeld, omdat bet de
meest typiscbe overeenkomst is, boewel bet vaststaat dat ook de andere
overeenkomsten waarvan sprake is in artikel 1, § 1, bedoeld werden.
C.

UITZONDERLIJKE VERHOGINGEN

26. In twee gevallen mag de vrederecbter, die naar billijkbeid oordeelt,
een verhoging toestaan van bet bedrag van de buurprijs of de contractuele
vergoeding, boven hetwettelijk maximum dat voortvloeit uit de toepassing
van artikel 2, § 1:
,a) wanneer degene die bet genot van bet goed verscbaft, met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van degene die bet verkrijgt,
verbeterings- of verbouwingswerken beeft uitgevoerd die de waarde
van bet genot verbogen;
b) wanneer de respectieve sociale toestand der partijen dit recbtvaardigt" (art. 2, § 2).
De eerste mogelijkbeid om een uitzonderlijke verboging van de buurprijs
of de contractuele vergoeding te bekomen boven bet wettelijk toegelaten
maximum, beeft een licbte wijziging ondergaan ten opzicbte van de
vroegere tijdelijke buurwetten. Er wordt bet bijkomende vereiste gesteld
dat de verbouwings- of verbeteringswerken(l06) die de waarde van bet
genot van bet goed verbogen, werden uitgevoerd met de uitdrukkelijke of
stilzwijgende instemming van de gene die bet genot verkrijgt. Ofscboon de
parlementaire voorbereiding ons op dit stuk geen enkele opbeldering
v~rscbaft, kan men vermoeden dat bet wellicbt de bedoeling van de
wetgever is geweest eventuele misbruiken tegen te gaan, waarbij tegen de
wil van de buurder in verbeterings- of verbouwingswerken zouden worden
uitgevoerd teneinde een bogere buurprijs te bekomen. lndien de wetgever
dit inderdaad beoogde- men kan er aileen maar naar gissen- dient men
(106) Eenvoudige herstellingen, zelfs indien ze noodzakelijk zijn, volstaan niet (V ANKERCKHOVE, J.,
VANOEVELEN, A., o.c.,R.W., 1978-1979,2204, nr. 26).

o.c., J.T., 1977,200, nr. 14;

96

zich toch af te vragen of die supplementaire voorwaarde wel nodig was,
want er blijft altijd nog de controle van de vrederechter die telkens naar
maatstaven van billijkheid zal uitmaken of, en gebeurlijk in mate, een
uitzonderlijke verhoging van de huurprijs of de contractuele vergoeding
gerechtvaardigd is. Zou men niet mogen vertrouwen op het ruime appreciatievermogen van deze magistraat om eventuele misbruiken te bestrijden?
De nieuwe wet heeft de mogelijkheid behouden om een uitzonderlijke
verhoging van de huurprijs of de contractuele vergoeding te vorderen
wanneer de respectieve sociale toestand van partijen dit rechtvaardigt.
Hiermee wordt hoofdzakelijk de situatie bedoeld waarbij de financiele
toestand van de verhuurder merkelijk ongunstiger is dan die van de
huurder(l07). In dit geval oordeelt de vrederechter eveneens naar billijk·
heid.
In de vorige tijdelijke huurwetten was uitdrukkelijk bepaald dat deze
uitzonderlijke verhogingen niet golden voor de handelshuurovereenkomsten (zie art. 2, § 2, in fine, van de wet van 27 december 1977). Hoe deze
vraag onder gelding van de nieuwe wet moet worden opgelost, zal hierna
onder (F) worden onderzocht (zie verder, nr. 32).
D.

KosTEN EN LASTEN

27. Indien de kosten en de lasten vervat zijn in een forfaitaire huurprijs,
mogen zowel de liuurder als de verhuurder de splitsing vragen van de
zuivere huurprijs en de kosten en lasten (art. 2, § 3, lid 1). Anders dan
vroeger (zie art. 2, § 3, lid 2, van de wet van 27 december 1977), wordt
thans niet meer bepaald dat wanneer de partijen onderling niet tot een
akkoord komen over de splitsing, de vrederechter naar billijkheid zal
uitspraak doen.
Dit wil evenwel nog niet zeggen dat deze splitsing willekeurig mag
worden doorgevoerd, want zoals voorheen, moeten deze kosten en lasten
overeenstemmen met reele uitgaven, waarvan de stukken ter staving
moeten worden voorgelegd (art. 2, § 3, lid 2). Onder de gelding van de
vorige tijdelijke huurwetten moesten deze kosten en lasten nog in een
afzonderlijke rekening worden opgegeven. In de nieuwe wet wordt dit niet
meer opgelegd, maar de praktische draagwijdte van deze weglating blijkt
niet zo heel groot te zijn. Wanneer de kosten en lasten immers dienen
(107) VANKERCKHOVE, J., o.c., J.T., 1977, 201, nr. 15; MOREAU-MARGREVE, I., o.c., Ann. F. Dr.
Liege, 1977, 89; VANOEVELEN, A., o.c., R.W., 1978-1979,2205, nr. 26; zie b.v. Rb. Brugge,
10 januari 1979, R.W., 1979-1980, 1161, met noot A. VAN OEVELEN; Rb. Hasselt, 2 april1979,
R.W., .1980-1981, 136; Rb. Hasselt, 29 oktober 1979, R. W., 1979-1980, 2663; Vred. Namen,
20 februari 1979, J. Liege, 1979, 423.
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overeen te stemmen met reele uitgaven, waarvan de stukken ter staving
moeten worden voorgelegd, en wanneer de huurder bovendien de afsplit"'
sing van de zuivere huurprijs mag vragen, zal de verhuurder in de praktijk
de werkelijkheid van die kosten en uitgaven niet anders kunnen bewijzen
dan door opgave in een afzonderlijke rekening.
Wanneer de kosten en de lasten van de huurprijs worden afgesplitst,
gelden de regels betreffende de beperking van de huurprijzen uiteraard
aileen voor de zuivere huurprijs. Voor de kosten en de lasten kan, met
voorlegging van de nodige bewijsstukken, betaling worden gevraagd van
de werkelijke uitgaven. Deze afsplitsingsmogelijkheid is meestal voordelig voor de verhuurder, want het bedrag van de kosten en de lasten stijgt
normalerwijze in een aanzienlijker verhouding dan de wettelijk toegelaten
verhoging van de zuivere huurprijs(l08).
Wat onder kosten en lasten moet worden verstaan wordt in de nieuwe wet
niet gezegd, zodat voor de interpretatie van dit begrip een beroep zal
moeten worden gedaart op de bestaande gebruiken en de rechtspraak ( 109). Het komende recht, meer bepaald het ,grate" wetsontwerp
betreffende de huurovereenkomsten, kan ons hierbij wellicht helpen,
omdat daarin een exemplatieve opsomming wordt gegeven van de kosten
en lasten die ten laste van de huurder vallen en op hem mogen worden
verhaald(llO). De tendens die in de rechtsleer bestaat om de onroerende
voorheffing er niet onder te doen vallen, behoudens een uitdrukkelijk
beding in het huurcontract(lll), vindt men er eveneens in terug.
E.

WERKING VAN DE HUURPRIJSBEPERKING BIJ ,VERNIEUWING" VAN DE
HUUROVEREENKOMST

28. In de vorige tijdelijke huurwetten kwam telkens een bepaling voor
waarin werd gezegd dat de beperking van de huurprijzen bleef gelden,

(1 08) HuYs, M. , en KEUTGEN, G., o. c., L' evolution recente du droit commercial et economique,
302; PAUWELS, A., o.c., Bijzdndere overeenkomsten. Actuele problemen, 83, nr. 19; zie ook:
Verslag STORME bij het , ,ontwerp van wet tot regeling voor 1978 van de huur- en andere overeenkomsten, die het genot van een onroerend goed verlenen", Parl. Doc., Senaat, zitting 1977-1978,
nr. 234/2, biz. 4.
(109) HERBOTs; J.H., o.c., T.P.R ., 1979, 701, nr. 18.
(110) Parl. Doc., Kamer, zitting 1977-1978, nr. 415/1, voorgesteld artikel 1731 B.W.: ,Aile
kosten en lasten die !outer be trekking hebben op de eigendom, zijn ten laste van de verhuurder. Zo zijn
onder meer ten laste van de verhuurder: de onroerende voorheffing, het onderhoud van de bouw, het
onderhoud van putten en sekreten'' (lid 1). , ,Aile kosten en lasten die betrekking hebben op een dienst
of voordeel voor de huurder zijn ten !aste van de huurder en mogen op hem verhaald worden. Zo zijn
onder meer ten laste van de huurder: de rioleringstaksen, de kosten voorgas, water, elektriciteit,
verwarming, televisie" (lid 2).
(111) HuYs, M., en KEUTGEN, G., o.c., L'evolution recente du droit commercial et economique,
302; HERBOTS, J.H., o.c., T.P.R.,1979, 701, nr. 18.
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, ,zelfs wanneer de identiteit van de contractanten verandert of wanneer
een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten'' (art. 7 van de wet van
24 december 1976; art. 3 van de wet van 27 december 1977 ; zie ook:
art. 4, § 5, van de wet van 10 april1975; art. 38, § 3, van de wet van
30 maart 1976).
Het is bekend dat in rechtsleer en rechtspraak grondig meningsverschil
bestond over de juiste betekenis endraagwijdte van het begrip ,nieuwe
huurovereenkomst''. Er was een strekking die er een restrictieve interpretatie op nahield en zich hoofdzakelijk baseerd'e op de parlementaire
besprekingen(l12) om te stellen dat de beperking van de huurprijzen
aileen geldt bij nieuwe huurovereenkomsten gesloten tussen dezelfde
partijen, maar niet wanneer een nieuwe huuroverkomst wordt gesloten
met een andere, nieuwe huurder. In deze laatste hypothese zou, volgens
deze opvatting, het bedrag van de basishuurprijs tussen partijen vrij
kunnen worden bedongen(l13).
Een ander gedeelte van rechtspraak en rechtsleer was van oordeel dat de
termen, ,nieuwe huurovereenkomst'' op zichzelfklaar en duidelijk zijn en
dat de gebruikelijke betekenis van deze bewoordingen niet toelaat de
draagwijdte ervan te beperken tot de huurovereenkomst die met dezelfde
huurder wordt gesloten. Er werd eveneens aangevoerd dat deze interpretatie het meest in overeenstemming is met de bedoeling van de wetgever om, onder meer door een beperking van de huurprijzen, de inflatie
af te remmen(l14).

(112) Verslag STORME,Parl. Doc., Senaat, zitting 1977-1978, nr. 234/2, b1z. 5; verklaringen van
rapporteur STORME, Pari. Hand., Senaat, zitting'1977 -1978, blz. 272, vergadering van 15 december
1977 ;verslag V ANROMPAEY,Parl. Doc., Kamer, zitting 1977-1978, nr. 223/3, b1z. 5; verklaringen
van rapporteur VAN ROMPAEY, P arl. Hand., Kamer, zitting 1977-1978, biz. 7 53-755, vergadering
van 22 december 1977; verslag DUPRE, Pari. Doc., Kamer, zitting 1979-1980, nr. 323/13-1",
blz. 13-14.
(113) VANKERCKHOVE, J., o.c., J.T., 1977, 199-200, nr. 11-12;/d., Correspondance: Apropos de
Ia liberte ... ou de Ia limitation des layers, J.T., 1977, 420-421; !d., o.c., J.T., 1978, 147-148,
nr. 9-10;ld., o.c., J.T., 1979, 158, nr. 21; ARCHAMBEAU, G., o.c., T. Vred., 1978, 16; HERBOTS,
J.H., o.c., T.P.R., 1979, 700, nr. 16; PAUWELS, A., o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele
problemen, 75-78, nr. 2-8; Rb. Brussel, 21 november 1979, J.T., 1980, 138; Vred. Verviers,
17 november 1978, J. Liege, 1978-1979, 271; Res.Jura Imm., 1979, 103; Vred. Brasschaat,
21 februari 1979, R.W., 1979-1980, 1181 ~et noot.
(114) MoREAu-MARGREVE, I., o.c., Ann. F.' Dr. Liege, 1977, 87-88, vooral voetnoot (15); Test
Achats, Correspondance: A propos de Ia liberte ... ou de Ia limitation des layers, J.T., 1977, 420;
VAN 0EVELEN, A., o.c., R. W., 1978-1979, 2207-2208, nr. 31-33; !d., o.c., R.W., 1979-1980,
1166-1170; DEMEYER, C.,De interpretatie van artikel3 van de wet van 13 november 1978, Jura
Falconis, 1979-1980, 135-139; MOREAU-MARGREVE, I., o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele
problemen, 207-208; amendement PIERRET, Pari. Doc., Kamer, zitting 1979-1980, nr. 323/12-IV;
Rb. Brussel, 28 september 1977, J.T., 1978, 12; Pas., 1978, III, 21; Rb. Brugge, 29 november
1978,R.W., 1979-1980, 1152 met noot; Rb. Brugge, 10 januari 1979, R.W., 1979-1980, 1161 met
noot VAN OEVELEN, A.; Rb. Antwerpen, 31 januari 1980, R.W., 1980-1981, 212, met noot; Vred.
Waremme, 7 september 1978, J. Liege, 1979, 436; Vred. Antwerpen, 11 juni 1979, R.W., 19791980, 1190;JuraFalconis, 1979-1980, 135, metnootC. DEMEYER.
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29. De hoop dat de wetgever zich bij een volgende gelegenheid in
klaardere en duidelijkere bewoordingen zou uitspreken over de juiste
betekenis en draagwijdte van deze termen, teneinde aan deze betwistingen
en de daaruit voortvloeiende rechtsonzekerheid een einde te stellen, is niet
helemaal ijdel gebleken. Thans wordt in artikel 3 van de nieuwe wet
bepaald dat het bedrag van de huurprijs of de contractuele vergoeding,
bepaald overeenkomstig artikel 2, van toepassing blijft tot 31 december
1981, , ,zelfs wanneer de identiteit of de hoedanigheid van de contractanten verandert of wanneer de huurovereenkomst vernieuwd wordt tussen
dezelfde partijen''.
In het wetsvoorstel Storme was in het eerste deel van de geciteerde
bepaling alleen sprake van de verandering van de ,identiteit" van de
contractanten (art. 5), maar naar het oordeel van de senaatscommissie
voor Justitie diende dit ook te gelden bij wijziging van de juridische
,hoedanigheid" van de partijen(l15), waaruit dan de huidige tekst van
artikel 5 is ontstaan. Reeds onder de vroegere tijdelijke huurwetten waren
de auteurs het erover eens dat de beperking van de huurprijzen blijft gelden
wanneer de identiteit van de contractanten wijzigt. Hiermee worden de
gevallen bedoeld van vervreemding, verkoop of roiling van het verhuurde
goed ofhet overlijden van de verhuurder of de huurder(l16). De nieuwe
wet bekrachtigLdeze interpretatie, e1;1 1Ilet4e toevQegii~Kvan de term
, ,hoedanigheid'' wordt de betekenis van deze bepaling verder verduidelijkt en geexpliciteerd ( 117).
30. Zowel uit het gebruik van de bewoordingen ,wanneer de huurovereenkomst vernieuwd wordt tussen dezelfde partijen'' in plaats van de
vroegere termen , ,wanneer een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten" (zie boven, nr. 28), als uit de parlementaire bespreking blijkt dat de
wetgever in artikel 5 de vroegere restrictieve interpretatie van het begrip
, ,nieuwe huurovereenkomst'' heeft willen consolideren. Wanneer in de
tekst uitdrukkelijk wordt gesproken over een vernieuwing van de huurovereenkomst tussen dezelfde partijen, wijst dit er duidelijk op dat de
huurprijsbeperking niet van toepassing is op een nieuwe huurovereenkomst die met een andere, nieuwe huurder wordt gesloten. Ook de Franse
(115) Verslag PAULUS, Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/2, biz. 3-4.
(116) VANKERCKHOVE, J.,o.c., J.T., 1977,200, nr. 12;ld., o.c., J.T., 1978, 148, nr. 10; MOREAUMARGREVE, 1., o.c., Ann. F. Dr. Liege, 1977, 87; VANOEVELEN, A., o.c., R.W., 1978-1979,
2207, nr. 30; PAUWELS, A., o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 75-76, nr. 2; zie
ook: verslag VAN RoMPAEY, Pari. Doc., Kamer, zitting 1977-1978, nr. 223/3, biz. 5.
(117) Verslag PAULUS, Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/2, biz. 3-4, waar als voorbeeld van wijziging van de hoedanigheid van de contractanten onder meer het geval wordt vermeld
van een huurovereenkomst afgesloten met een particulier, die zijn bedtijvigheid nadien onderbrengt in
een P.V.B.A., zodat deze laatste juridisch gesproken de huurder wordt.
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termen ,renouvellement du bail" verschaffen een aanduiding in die zin,
want in de Handelshuurwet (art. 13 e.v.) staan dezelfde woorden voor
, ,hernieuwing van de huur'', met andere woorden een nieuwe huurovereenkomst tussen dezelfde partijen. De senaatscommissie voor Justitie, die
van oordeel was dat de beperking van de huurprijzen , ,niet van toepassing
is bij een nieuwe huurovereenkomst'', preciseerde in dit verband eveneens dat als een nieuwe huurovereenkomst evenwel niet wordt beschouwd ,de vernieuwing van de huurovereenkomst tussen dezelfde
partijen" (118).
Uit het voorgaande dienen we derhalve te concluderen dat wanneer een
nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten met een nieuwe huurder, het
bedrag van de basishuurprijs vrij mag worden bedongen. Ofschoon de
nieuwe wet hierdoor een minder inflatie-afremmend effect zal hebben,
kan tach niet worden ontkend dat de tekst van artikel 5 aan duidelijkheid
heeft gewonnen ten opzichte van de vroegere bepalingen. Dit is een niet
geringe verdienste van de nieuwe wet, waaronder een van de doelstellingen van het wetsvoorstel Storme werd bereikt(ll9), oak al zullen de
inhoudelijke gevolgen in bepaalde gevallen wellicht minder gelukkig zijn.
De vrees is immers niet denkbeeldig dat sommige verhuurders, bij het
afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst met een nieuwe huurder, van
de gelegenheid zullen gebruik maken om de opgelopen , ,achterstand'' in
te halen en een forse huurprijsverhoging gaan toepassen.

F.

HUURPRIJSBEPERKING EN HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN

31. Hiervoor werd erop gewezen dat de wetgever gemeend heeft de.
coordinatie met de Handelshuurwet te kunnen regelen in een enkel artikel,
waarin wordt bepaald dat de nieuwe wet niet van toepassing is op de
handelshuurovereenkomsten , ,in de mate waarin hiervoor bijzondere bepalingen gelden" (art. 1, § 3). Als algemene richtsnoer voor de interpretatie van deze vaag geformuleerde rechtsregel werd voorgesteld de
nieuwe tijdelijke huurwet slechts toe te pas sen op de handelshuurovereenkomsten, voor zover hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan het coherente en evenwichtig opgebouwde stelsel van de Handelshuurwet, waarin
de tegenstrijdige belangen van de eigenaars van onroerende goederen
bestemd voor handelsuitbating enerzijds, en die van de handeldrijvende
huurders anderzijds, zoveel mogelijk met mekaar worden verzoend (zie
hoven, nr. 13).
(118) Versiag PAULUS, Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/2, biz. 3.
(119) Zie de toelichting bij het wetsvoorstel STORME, Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981,
nr. 529/1, biz. 1-2.
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V ertrekkende van deze algemene richtlijn wordt thans een proeve van
oplossing voorgesteld voor een aantal problemen van coordinatie van de
bepalingen van de Handelshuurwet met de regels betreffende de beperking
van de huurprijzen van de nieuwe tijdelijke huurwet van 23 december
1980. De verschillende hypothesen die zich in dit verband kunnen voordoen, worden hierna onderzocht.
32. Bij het aangaan van een handelshuurovereenkomst betreffende een
goed datvoorheen nog niet was verhuurd (120) mag de huurprijs tussen de
partijen vrij worden vastgelegd. Zij kunnen eveneens vrij bepalen of deze
basishuurprijs aldan niet zal worden aangepast aan de schommelingen van
het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het volstaat immers dat de prijs
met behulp van de in het contract vermelde gegevens nauwkeurig kan
worden bepaald(121). Aangezien de Handelshuurwet terzake geen bijzondere bepaling bevat, zijn de handelshuren in dit opzicht volledig
onderworpen aan het gemeen recht. Nu de nieJwe wet al de vorige
tijdelijke huurwetten heeft opgeheven en de eenyormige wettelijke indexeringsformule (zie art. 2, § 1, van de wet van 10 april1975 en art. 39
van de wet van 30 maart 1976) bijgevolg eveneen~ is afgeschaft, zijn de
partijen bovendien vrij in de keuze van het refer~ntiebeding.
Wanneer de handelshuurovereenkomst geen indexJ;ringsbeding noch een
andere clausule tot periodieke aanpassing van de huurprijs bevat, zal de
door artikel 2, § 1, van de nieuwe wet toegelaten huurprijsverhoging niet
kunnen worden toegepast. Artikel 5 van de nieqwe wet, waarin deze
mogelijkheid was
voorzien (zie hoven, nr. 23-25) kan
niet gelden voor de
.
I
handelshuurovereenkomsten omdat, zoals verder nog wordt aangetoond,
de maatregel van de wettelijke huurverlenging hlerop niet kan worden
toegepast. Artikel 5 vereist immers een verlenging , ,krachtens deze
wet'', wat ten deze door het eigen regime van de Handelshuurwet uitgesloten is (zie verder, nr. 37).
;
Voor de lopende handelshuurovereenkomsten waa~n een indexeringsbeding of een andere periodieke aanpassingsclausul~ is opgenomen, komt
het ons voor dat de beperking van de huurprijsverhoging van artikel 2,
§ 1, van de nieuwe wet, in beginsel hierop toepasselijk moet zijn, omdat
hiervoor in de Handelshuurwet geen bijzondere bepaling geldt en aan het
eigen regime van deze wet geen afbreuk wordt gedaan. Sinds het cas(120) Zoals bekend bestond onder gelding van de vroegere tijdelijke huurwetten betwisting over de
vraag of de huurprijsbeperking ook gold wanneer een nieuwe huurovereenkomst werd gesloten met
een andere, nieuwe huurder (zie boven, nr. 28).
(121) Cass., 1 december 1966,Arr. Cass., 1967, 428;R.W., 1966-1967, 1766;Pas., 1967, I, 414;
R.C.J.B ., 1968, 419, met noot van Y. SCHOENTJES-MERCHIERS; Cass., 7 januari 1977 ,Arr. Cass.,
1977, 490;Pas., 1977, I, 490;J.T., 1977,470.
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satiearrest van 1 december 1966 staat het immers vast dat geen enkele
bepaling van de Handelshuurwet zich verzet tegen het aannemen van een
glijdende schaal of een vaststelling van de huurprijs met verwijzing naar
het indexcijfer van de consumptieprijzen(122). Ben indexatieclausule
mag evenwel geen beletsel zijn voor een eventuele driejaarlijkse herziening van de basis van de huurprijs (zie art. 6 van de Handelshuurwet)
en mag evenmin een verandering zijn van die herziening. Ben indexeringsbeding is geen herziening van de huurprijs in de zin van artikel 6
van de Handelshuurwet, maar aileen een wijze van vaststelling van de
huurprijs: in plaats van een onveranderlijke en vaste som wordt een
veranderlijke vergoeding als huurprijs aangenomen ( 123). In de grond zijn
indexaanpassing en herziening van de huurprijs twee voiledig verschillende begrippen(124). Wat voor de indexaanpassing geldt; lijkt ons mutatis mutandis te moeten gelden voor de beperking van de huurprijsverhoging, zoals die voortvloeit uit artikel 2, § 1, van de nieuwe wet, omdat
hierin aileen een maximum wordt vastgesteld voor de contractuele bedingen tot aanpassing van de huurprijs.
In de vorige tijdelijke huurwetten Was uitdrukkelijk bepaald dat de uitzonderlijke huurprijsverhogingen wegens de uitvoering van verbeterings- of
verbouwingswerken of de respectieve sociale toestand van partijen, niet
golden voor de handelshuurovereenkomsten (zie art. 2, § 2, in fine, van
de wet van 27 december 1977). Als verantwoording hiervoor werd opgegeven dat deze billijkheidsregel niet diende te worden toegepast ten
aanzien van handelshuurovereenkomsten, waarvoor in de desbetreffende
wetgeving een specifieke regeling voorhanden is die eveneens stoelt op
billijkheidsoverwegingen(125). De rechtsleer was eensgezind in haar
kritiek op deze motivering, omdat geen enkele bepaling van de Handelshuurwet om voormelde redenen een uitzonderlijke verhoging van de
huurprijs toestaat( 126). Nude nieuwe wet geen uitdrukkelijke bepaling in

(122) Cass., 1 december 1966,Arr. Cass., 1967, 428;R. W., 1966-1967, 1766;Pas., 1967, I, 414;
R.C.J.B ., 1968,419, met noot van Y. ScHOENTJEs-MERCHIERS; zie in dezeifde zin: Cass., 7 januari
1977, Arr. Cass., 1977, 490; Pas., 1977, I, 490; J.T., 1977, 470.
(123) SCHOENTJES-MERCHIERS, Y., Les clauses d' echelle mobile dans les baux commerciaux,
R.C.J.B., 1968, 422-436, vooral 430-432, nr. 12-13; PAUWELS, A., A.P.R., Handelshuur, 74,
nr. 128; HERBOTS, J.H., o.c., T.P.R ., 1979, 697, nr. 7; HERBOTS, J.H., DELWICHE, F. en LAMINE,
L., o.c., T.P.R., 1980, 593, nr. 123.
(124) SCHOENTJES-MERCHIERS, Y., ibid.; PAUWELS, A., o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actue[e
problemen, 80, nr. 11.
(125) Verslag STORME, Par[. Doc., Senaat, zitting 1977-1978, nr. 234/2, biz. 4; zie ook het
wetsontwerp ,betreffende het behoud van de tewerkstelling, de koopkracht en het concurrentievermogen van de economie", Pari. Doc., Kamer, zitting I976-1977, nr. 1032/1, biz. II.
(126) VANKERCKHOVE, J., o.c., J.T., I977, 200, nr. 13 ;/d., o.c. J.T., 1978, I 50, nr. 18; MOREAUMARGREVE, l., o.c., Ann. F. Dr. Liege, 1977, 89, voetnoot (17); VAN0EVELEN, A., o.c., R.W.,
1978-1979, 2205-2206, nr. 27; HERBOTS, J.H., o.c., T.P.R., 1979,700, nr. 15.
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die zin bevat, leiden de voorgaande overwegingen ons tot de conclusie dat
de uitzonderlijke huurprijsverhoging van artikel 2, § 3, eveneens bij
handelshuurovereenkomsten kan worden ingeroepen, voor zover de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn.
De regeling omtrent dekosten en de lasten (art. 2, § 3, van de nieuwe wet)
kan zonder enig bezwaar op de handelshuur worden toegepast omdat geen
enkele specifieke bepaling van de Handelshuurwet zich ertegen verzet of
hiermee onverenigbaar is. Hetzelfde geldt voor de werking van de
huurprijsbeperking bij ,vernieuwing" van de huurovereenkomst (art. 3
van de nieuwe wet), onder voorbehoud evenwel van wat hierna wordt
gezegd over de hernieuwing van de handelshuur bij toepassing van de
artikelen 13 en volgende van de Handelshuurwet (zie verder, nr. 34).
33. Belangrijk is het probleem van het in overeenstemming brengen van
de beperking van de huurprijsverhoging (art. 2, § 1, van de nieuwe wet)
met artikel 6 van de Handelshuurwet dat aan de partijen de mogelijkheid
biedt om na iedere driejaarlijkse termijn onder zekere voorwaarden een
wijziging van de huurprijs te bekomen. De partij die hierop aanspraak
maakt moet bewijzen dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed
ten gevolge van nieuwe, objectieve omstandigheden met minstens vijftien
procent gewijzigd is ten opzichte van de aanvankelijke huurwaarde ( 127).
Onder toepassing van de nieuwe tijdelijke huurwet komt het ons voor dai
de herziening van de huurprijs overeenkomstig artikel 6 van de Handelshuurwet onverkort moet blijven gelden omdat, zoals hiervoor werd
betoogd, een beperkt toegelaten indexaanpassing en een herziening van de
huurprijs in de zin van artikel 6 van de Handelshuurwet, twee totaal
verschillende begrippen zijn (zie boven, nr. 32). Volgens het hof van
cassatie verzet laatstgenoemde bepaling zich immers niet tegen een koppeling van de huurprijs aan het indexcijfer van de consumptieprijzen,
omdat de driejaarlijkse herziening van de huurprijs verband houdt, ,niet
met het abnormaal voordelig of bezwarend karakter van de overeengekomen huurprijs, maar met de normale huurwaarde van het gehuurde goed in
vergelijking met die waarde op de dag van de verhuring en op deze van de
herziening' ' ( 128).
Wat voor de contractueel voorziene indexaanpassing geldt, lijkt ons
mutatis mutandis eveneens te moeten gelden voor de wettelijk bepaalde
(127) Met ,objectieve" omstandigheden wordt bedoeld dat het moet gaan om omstandigheden die
, ,niets te maken hebben met de handelsbedrijvigheid of het persoonlijk dynamisme van de huurder''
(PAUWELS, A., o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 80, nr. 11).
(128) Cass., 1 december l966,Arr. Cass., 1967,428;R.W., 1966-1967, 1766;Pas., 1967,1,414;
R.C.J.B., 1968, 419, met noot Y. SCHOENTJES-MERCHIERS.
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maximum huurprijsverhoging (art. 2, § 1, van de nieuwe wet), aangezien
hiermee alleen beoogd werd de stijging van de huurprijs te beperken, zoals
die zou voortvloeien uit de toepassing van de conventionele aanpassingsclausule (zie hoven, nr. 32). In voorkomend geval zou de beperkte
huurprijsverhoging van de nieuwe wet zelfs mogen gecumuleerd worden
met de herziening van de huurprijs die door de vrederechter bij toepassing
van artikel 6 van de Handelshuurwet zou worden toegestaan, omdat de
twee regelingen andere doelstellingen beogen en aan verschillende toepassingsvoorwaarden zijn onderworpen. Onder gelding van de laatste
tijdelijke huurwet van 24 december 1979 was dit trouwens ook a1 mogelijk(129).
34. Tenslotte rijst nog de vraag of de beperking van de huurprijsverhoging, zoals die voortvloeide uit artikel 2, § 1, van de nieuwe wet, ook
geldt wanneer de handelshuur bij toepassing van de artikelen 13 en
volgende van de Handelshuurwet hernieuwd wordt. Ofschoon in artikel 3
van de nieuwe wet wordt gezegd dat de huurprijsbeperking van toepassing
is , ,zelfs wanneer de huurovereenkomst vernieuwd wordt tussen dezelfde
partijen'', lijkt het antwoord op deze vraag ontkennend te moe ten luiden.
Een hernieuwing van de handelshuur komt immers tot stand volgens de
geeigende formalistische regeling die in de Handelshuurwet is uitgewerkt.
In zijn hernieuwingsaanvraag moet de huurder onder meer vermelden
onder welke voorwaarden hij bereid is een nieuwe huur aan te gaan
(art. 14 van de Handelshuurwet). Indien de partijen zich akkoord verklaren met het beginsel van de huurhernieuwing, maar tussen hen nog
onenigheid bestaat over de voorwaarden, zoals de huurprijs, komt aan de
vrederechter de uitzonderlijke bevoegdheid toe deze prijs in billijkheid te
bepalen (art. 18 en 19 van de Handelshuurwet) (130). Er is bovendien een
zeer gedetailleerde regeling uitgewerkt voor het geval de verhuurder zich
beroept op het aanbod van een derde (zie art. 21 tot 24 van de Handelshuurwet).
Indien men de wettelijke beperking van de huurprijs ook bij de hernieuwing van de handelshuur zou Iaten spelen, zou dit tot gevolg hebben
dat het hele systeem van de huurhernieuwing zelf grotendeels in het
(129) Zie: V AN0EVELEN, A., Tijdelijke huurregeling (wetgeving inkort bestek),R. W., 1979-1980,
1801-1802, waarnaar verwezen wordt door senator STORME, Part. Hand., Senaat, zitting 1980-1981,
biz. 452, vergadering van 17 december 1980; vgl. PAUWELS, A., o.c., Bijzondere overeenkomsten.
Actuele problemen, 81, nr. 13.
(130) Zie hierover: LAHAYE, M. en VANKERCKHOVE, J., Le louage de chases, Les baux commerciaux, in Les Novelles, Droit Civil, VI-2, Brusse1, Larcier, 1970, 200-203, nr. 1788-1790;
PAUWELS, A., A.P.R., Tw. Handelshuur, 134-136, nr. 294-298; VAN 0EVELEN, A., Successieve

antwoorden op de aanvraag tot hernieuwing van handelshuur en vereiste van voortzetting van
dezelfde handel, R.W., 1977-1978, 1624-1627.
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gedrang zou komen, want de bepalingen omtrent het aanbod van een derde
en de vaststelling van de huurprijs door de vrederechter zouden zonder
voorwerp worden. Men kan bezwaarlijk aannemen dat het de bedoeling
zou geweest zijn dat deze tijdelijke huurwet de regels betreffende de
vaststelling van de huurprijs bij hernieuwing van de handelshuur zo
ingrijpend zou kunnen wijzigen en zelfs gedeeltelijk zou kunnen lamleggen. Onze conclusie luidt bijgevolg dat de beperking van de huurprijzen niet geldt bij hernieuwing van de handelshuur overeenkomstig de
bepalingen van de Handelshuurwet, en dat in dat geval de huurprijs tussen
partijen in onderlinge overeenstemming zal worden vastgelegd ofwel door
de vrederechter zal worden bepaald overeenkomstig de artikelen 18 en 19
van de Handelshuurwet ( 131).

AFDELJNG4

WETTELIJKE VERLENGING VAN DE OVEREENKOMSTEN

A. ALGEMEEN PRINCIPE

35. De huur en andere overeenkomsten die onder het toepassingsgebied
van de nieuwe wet vallen, worden van rechtswege verlengd tot 31 december 1981 (art. 4, § 1). De wettelijke verlenging vormt inderdaad het
noodzakelijk sluitstuk van de huurprijsbeperking om te vermijden dat de
huurder door de verhuurder zou worden uitgezet wanneer hij weigert meer
te betalen dan hij wettelijk verschuldigd is. Hetzelfde geldt uiteraard voor
de andere overeenkomsten waarop deze wet van toepassing is. De opzegging die eventueel reeds in de loop van 1980 gegeven werd of die in de
loop van 1981 zou worden gegeven, is evenwel niet door nietigheid
aangetast, maar de uitwerking ervan zal opgeschort blijven gedurende de
periode van de wettelijke verlenging(132).
In dit opzicht worden de beginselen van de vorige tijdelijke huurwetgeving volkomen gehandhaafd. Er valt alleen een klein tekstverschil te
signaleren. In de wet van 27 december 1977, zoals aangevuld door de
wetten van 13 november 1978 en 24 december 1979, werd namelijk
gepreciseerd dat zowel de overeenkomsten die op 31 december van een

( 131) De handelshuur vie1 als dusdanig wel onder het toepassingsgebied van de wet van 27 december
1977 (art. 1), zodat overeenkomstig artikel 3 van deze wet de beperking van de huurprijs wel bleef
gelden bij hernieuwing van de handelshuur, aangezien het bier niet gaat om een voortzetting, noch om
een verlenging van de bestaande huur, maar om een nieuwe huurovereenkomst tussen dezelfde
partijen (zie in die zin: PAUWELS, A., o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 78-79,
nr. 9-10).
(132) V AN0EVELEN, A., o.c., R. W., 1978-1979, 2211, nr. 38; vgl. V ANKERCKHOVE, J., o.c., J.T.,
1978, 165-166, nr. 29; ARCHAMBEAU, G., o.c., T. Vred., 1978, 18.
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bepaald jaar in werking waren als deze die in de loop van het daaropvolgende jaar in werking zouden treden, van rechtswege werden verlengd tot
31 decembervanhetlaatstgenoemdejaar(art. 5, § 1). Indenieuwewetis
deze precisering weggevallen en wordt aileen gezegd dat de overeenkomsten, waarop deze wet van toepassing is, van rechtswege worden verlengd
tot 31 december 1981. Dit maakt uiteraard geen inhoudelijk verschil uit,
aangezien de tijdelijke huurwetten mekaar zonder onderbreking zijn opgevolgd sinds 1975 en de nieuwe wet, die op 1 januari 1981 in werking is
getreden (art. 8), hierbij aansluit.
W at onder het begrip , , wettelijke verlenging'' dient te worden verstaan en
vanaf wanneer deze begint te lopen, werd hiervoor reeds uiteengezet bij de
bespreking van artikel 5 (zie hoven, nr. 24).
B. UITZONDERINGEN
36. Zoals onder de vorige tijdelijke huurwetgeving zijn er vier gevallen
waarin de wettelijke verlengingsmaatregel niet geldt (vgl. art. 5, § 1, van
de wet van 27 december 1977), met name:
a) afstand door degene die het voordeel van de verlenging geniet;
b) handelshuurovereenkomsten;
c) onteigening of verwerving ten algemene nutte;
d) bestemming voor een dienst van algemeen nut.
Niettegenstaande de wettelijke verlenging kan de huurder tijdens deze
periode , ,de huur op elk ogenblik beeindigen met inachtneming van de
overeengekomen of de door de gebruiken van de streek vastgestelde
termijnen'' (art. 4, § 3, lid 1). De wettelijke verlenging dringt zich inderdaad niet op aan de huurder; hij kan ervan afzien (133).
V anzelfsprekend moet de term , ,huurder'' in deze bepaling in brede zin
worden genomen, want de wettelijke verlenging geldt voor alle overeenkomsten waarop de nie\lwe wet van toepassing is (zie art. 4, § 1). Bijgevolg wordt ook bedoeld de gene die het genot heeft van een onroerend goed
krachtens een aan deze wet onderworpen overeenkomst(l34).
Nieuw is dat de huurder die van deze mogelijkheid wil gebruik maken, een
opzegging dient te geven bij een ter post aangetekend schrijven (art. 4,
§ 3, lid 2). Betreffende dit vormvereiste werd door de Minister van
Justitie verduidelijkt , ,dat het om een minimum-eis gaat die door de wet

(133) Zie b.v. Rb. Hassel!, 15 oktober 1979, R.W., 1980-1981, 135.
(134) VANKERCKHOVE,J.,o.c.,J.T., 1978, 166,nr. 33;VAN0EVELEN,A.,o.c.,R.W., 1978-1979,
2212, nr. 40; vgl. ,Ontwerp van wet tot regelingvoor 1978 van de huur- en andere overeenkomsten
die het genot van een onroerend goed verlenen" ,Pari. Doc., Senaat, zitting 1977-1978, nr. 234/1,
biz. 6.
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opgelegd wordt om het bewijs van de opzegging te verzekeren en niet om
een substantiele formaliteit. Een gewone brief zou dus niet aanvaard
worden, maar een deurwaardersexploot, dat een grotere waarborg biedt
dan een ter post aangetekend schrijven, zou niet geweigerd worden,
aangezien aan de gestelde voorwaarde zou worden voldaan" (135). Aangezien de aangetekende brief geen substantiele formaliteit is, maar aileen
met het oog op de bewijslevering wordt voorgeschreven, komt het ons
integendeel voor dat een gewone brief wel zou kunnen volstaan indien en
in de mate dat, mede aan de hand van andere elementen, er geen redelijke
twijfel over kan bestaan dat de huurder opzegging heeft gegeven, bijvoorbeeld wanneer de verhuurder zou antwoorden op een niet aangetekende
opzeggingsbrief van de huurder en ernaar zou verwijzen.
37. In de wetten van 24 december 1976 (art. 9) en 27 december 1977
(art. 5, § 4, zoals verlengd door de wetten van 13 november 1978 en
24 december 1979) was uitdrukkelijk bepaald dat de handelshuurovereenkomsten uitgesloten zijn van de maatregel van de wettelijke verlenging, die luidens deze bepalingen geen afbreuk deed aan de toepassing van
de artikelen 3 en 13 tot 24 van de Handelshuurwet. Dezelfde regeling lijkt
te moeten gelden onder de toepassing van de nieuwe wet die niet van
toepassing is op de handelshuurovereenkomsten , ,in de mate waarin
hiervoor bijzondere wettelijke -bepalingen gelden" (art. 1, § 3).
Een handelsovereenkomst moet inderdaad voor minstens negen jaar worden gesloten (art. 3 van de Handelshuurwet) en kan op verzoek van de
huurder tot driemaal toe hernieuwd worden, telkens voor een periode van
negen jaar (art. 13 van de Handelshuurwet). Deze huurhernieuwing kan
door de verhuurder slechts worden geweigerd om een van de redenen die
limitatief worden opgesomd in artikel 16, I en IV, van de Handelshuurwet. Hieruit blijkt dat de handelshuurovereenkomsten, net zoals
de pachtovereenkomsten trouwens (zie hoven, nr. 14) aan een bijzondere
wettelijke regeling zijn onderworpen, zowel wat de duur en de verlenging
aangaat, als met betrekking tot de beeindigingsmogelijkheden voor de
verhuurder. Overeenkomstig het in artikel 1, § 3, bepaalde, dient men
bijgevolg te besluiten dat de regels betreffende de wettelijke verlenging
(art. 4) niet van toepassing zijn op de handelshuurovereenkomsten.
Zeer terecht heeft A. Pauwels hierbij doen opmerken dat de huurder van
een onroerend goed dat aan de toepassing van de Handelshuurwet is
onderworpen, desgevallend de hernieuwing van de handelshuur zal
moeten vragen op de tijdstippen, zoals bepaald in het contract. Indien hij

(135) Verslag
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RYCKMANS-CORIN,

Pari. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 7.

het niet doet, en de huurhernieuwing wordt hem geweigerd om een
wettelijke reden, zal hij zich in geen geval kunnen beroepen op de
tijdelijke huurwetgeving om in het gehuurde goed te blijven(l36).
De bepalingen met betrekking tot de wettelijke verlenging, de afstand van
de verlenging door de huurder en de intrekking van de verlenging door de
verhuurder (art. 4, § § 1 tot 6) zijn evenmin van toepassing,, wanneer het
onroerend goed of gedeelte ervan te algemenen nutte wordt onteigend of
verworven" (art. 4, § 7, lid 1). Bovendien mogen deze bepalingen ,niet
in de weg staan van het recht van openbare besturen, instellingen van
openbaar nut en voor onderwijs- of verplegingsdoeleinden opgerichte
verenigingen zonder winstoogmerk, om een onroerend goed dat hun
toebehoort, te bestemmen voor een dienst van algemeen nut, noch aan de
uitvoering van werken te algemenen nutte of door de bevoegde overheid
onmisbaar bevonden in het belang van de openbare veiligheid of de
gezondheid" (art. 4, § 7, lid 2). Beide geciteerde bepalingen werden
letterlijk overgenomen uit artikel 5, § 3, van de wet van 27 december
1977, zodat voor de interpretatie ervan mag worden verwezen naar de
vroegere commentaren terzake(137).
C.

WERKING TEN AANZIEN VAN DE VERKRIJGER

38. De huurder- en meer in het algemeen de gene die het genot heeft van
een onroerend goed krachtens een aan deze wet onderworpen overeenkomst - geniet het voordeel van de verlenging zelfs ten aanzien van de
koper van het onroerend goed of gedeelte ervan (art. 4, § 2).
De huurder geniet de bescherming van de wettelijke verlenging ten aanzien van de verkrijger ook wanneer de huurovereenkomst mondeling werd
afgesloten of geen vaste dagtekening heeft, en zelfs in het geval de
verhuurder zich in het huurcontract het recht had voorbehouden om, in
geval van verkoop, de huurder uit het gehuurde goed te zetten. In die mate
wordt duidelijk afgeweken van de gemeenrechtelijke regeling, neergelegd
in artikel 1743 B.W. (138). Dezelfde bepaling kwamreeds voorin de wet
van 27 december 1977, zoals nadien verlengd (art. 5, § 1).

(136) PAUWELS, A., o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 85, nr. 24.
(137) Ziehiervoor: V ANKERCKHOVE, J., o.c.,J.T., 1977,203, nr. 22-23 ;!d., o.c., J.T., 1978, 166,
nr. 31; VANOEVELEN, A., o.c., R.W., 1978-1979,2212, nr. 42.
(138) VANKERCKHOVE, J., o.c.,J.T., 1977,203-204, nr. 26;/d:, o.c., J.T., 1978, 166-167, nr. 34;
MOREAU-MARGREVE, I., o.c., Ann. F. Dr. Liege, 1977, 102; HUYS, M. en KEUTGEN, G., o.c.,
L'evolution recente du droit commercial et economique, 312; VAN OEVELEN, A., o.c., R.W.,
1978-1979, 2213, nr. 43.
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D.

lNTREKKING VAN DE WETTELIJKE VERLENGING

39. De verhuurder of degene die het genot van het onroerend goed
versehaft kan de intrekking van de verlenging slechts eisen in drie limitatief omschreven gevallen:
a) we gens ernstige tekortkomingen van de huurder;
b) om het verhuurde goed effectief te betrekken of het op die wijze te laten
betrekken door zijn naaste bloed- of aanverwanten;
c) om het verhuurde goed geheel of gedeeltelijk te herbouwen (art. 4,
§ 4).
In vergelijking met de wet van 27 december 1977 (art. 5, § 1, laatste lid),
zoals verlengd bij de wetten van 13 november 1978 en 24 december 1979,
zijn de intrekkingsgronden grotendeels dezelfde gebleven. Op enkele
wijzigingen en vernieuwingen moet hier nochtans de aandacht worden
gevestigd.
40. Degene die het genot van het onroerend goed verschaft kan de
intrekking van de verlenging in de eerste plaats eisen , ,wanneer een
ernstige tekortkoming van de huurder aan zijn verplichtingen of elke
ongeoorloofde handeling van de huurder, de voortzetting van de contractuele verhoudingen tussen de huurder en de gene die het genot van het
goed verschaft oninogelijk maakt (art. 4, § 4, a). Met ,huurder" wordt
hier vanzelfsprekend ook bedoeld degene die het genot heeft van een
onroerend goed krachtens een aan deze wet onderworpen overeenkomst.
Behoudens een lichte wijziging van de tekst, zijn inhoud en strekking van
deze bepaling dezelfde als die van de overeenkomstige bepaling in de wet
van 27 december 1977 (art. 5, § 1, laatste lid, 3°).
Betreffende deze intrekkingsgrond is praktisch geen rechtspraak gepubliceerd(l39). Wel is betwisting gerezen omtrent de vraag of tijdens de
periode van de wettelijke verlenging de intrekking ervan op deze grond
kan worden gelijkgesteld met de ontbinding van de overeenkomst krachtens het gemeen recht (art. 1184 en 1741 B.W.).

( 139) In een arrest van 29 september 1977 besliste het hof van cassatie dat wettelijk verantwoord is de
beslissing van de rechter die zich baseert op een ernstige tekortkoming van de huurder aan zijn
verplichtingen om het verzoek van de verhuurder tot intrekking van de huurverlenging in te willigen
(Cass., 29 september 1977,Arr. Cass., 1978, 140;Pas., 1978, I, 124). Als eenernstige tekortkoming werd door de rechter beschouwd het feit dat de aanwezigheid van de huurder de verstandhouding onder de bewoners van het pand schaadde, door het de medehuurders lastig te maken en zijn
onderhoudsverplichting niet uit te voeren.
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Roewel in een gedeelte van de rechtsleer en de rechtspraak hierop bevestigend werd geantwoord(140), verdient het nochtans aanbeveling beide
sancties van mekaar te onderscheiden en hun eigen juridische aard te Iaten
behouden(141). De ontstaansgeschiedenis van de wet van 10 april1975,
waarin een gelijkluidende intrekkingsgrond voorkwam (art. 6, § 1,
lid 4), toont aan dat hiermee geen afbreuk werd gedaan aan de gemeenrechtelijke vordering tot ontbinding van de overeenkomst(142).

41. Op de tweede plaats kan de gene die het genot van het onroerend goed
verschaft de intrekking van de wettelijke verlenging eisen wanneer hijzelf,
, ,zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen, zijn bloedverwanten in
de opgaande lijn, zijn echtgenoot of diens afstammelingen, bloedverwanten in opgaande lijn of aangenomen kinderen, zijn bloedverwanten in
de zijlijn of die van zijn echtgenoot tot en met de tweede graad, het goed
effectief betrekken" (art. 4, § 4, b). Ret goed moet in gebruik worden
genomen binnen drie maanden na de ontruiming door de huurder en de
ingebruikneming moet effectief zijn en ononderbroken minstens twee jaar
duren (art. 4, § 6, lid 1). Behoudens enkelelichte tekstwijzigingen(143),
zijn inhoud en strekking van beide bepalingen dezelfde als die van .de
overeenkomstige bepalingeninde wetvan27 december 1977 (art. 5, § 1,
laatste lid, 1o en 2° in fine).
Rechtspraak en rechtsleer stellen zich niet tevreden met een Iouter formele
aanduiding van de persoon die het onroerend goed zal betrekken(l44),
maar leggen de nadruk op de effectieve ingebruikneming. Ret is evenwel
niet vereist dat degene die het genot van het onroerend goed verschaft of
zijn naaste verwant, er zijn hoofdverblijfplaats zou vestigen, noch dat hij
er zijn inschrijving in het bevolkingsregister zou nemen. Een be stemming

(140) Rb. Brussel, 15 april1976, T. Vred., 1976, 225, met noot van G. ARCHAMBEAU; Vred. Gent,
11 juni 1975, T. Vred., 1976, 301; Vred. Gent, 20 september 1976,R.W., 1976-1977, 1018; zie in
dezelfde zin: JOTIRAND, J., Loi relative aux layers d' immeubles d' habitation du I 0 avri/1975, J.T.,
1975, 602; T. Vred., 1976, 3; HUYS, M., en KEUTGEN, G., o.c., L'evolution recente du droit
commercial et economique, 314.
~ .
(141) Onder gelding van de vroegere buurwetten vertoonde bet vtaagstuk een proceduraal belang,
omdat de vordering tot intrekking van de buurverlenging diende. voorafgegaan te worden door een
oproeping tot verzoening (art. 7 van de wet van 10 april1975; art. 7 van de wet van 27 december
1977), wat niet bet geval is met de gemeenrecbtelijke vordering tot ontbinding van de overeenkomsi.
Aangezien de verplicbte verzoeningspoging thans is afgescbaft (zie verder, nr. 47-48), vertoont de
·
kwestie niet zo'n groot praktiscb belang meer~
(142) Zie hierover uitvoeriger: VAN OEVELEN, A., o.c., R. W., 1978-1979, 2216-2217, nr. 48-49·.
(143) Zo wordt in de nieuwe tekst niet meer gezegd dat bet goed ,persoonlijk" moet betrokken
worden, maar door bet beboud van de term , ,effectief'' brengt dit geen grote inhoudelijke wijziging
met zicb mee (zie nochtans: Vred. Verviers, 9 december 1977,1. Liege, 1977-1978, 232; T. Vred.,
1978, 233).
(144) Anders: Vred. Lier, 5 juli 1978, Res Jura lmm., 1979, 29.
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als tweede verblijfplaats zou dus kunnen volstaan(145). Het hoeft zelfs
niet om bewoning te gaan: ook andere bestemmingen komen in aanmerking(146).
Aangenomen wordt dat noch de huurder, noch de rechter zich in de plaats
mogen stellen van de verhuurder om een oordeel te vellen over de opportuniteit of de gepastheid van de op die grond gevraagde intrekking van de
huurverlenging(147). Dit wil evenwel niet zeggen dat de rechter alleen
maar een controlebevoegdheid a posteriori zou bezitten en slechts zou
mogen optreden wanneer er klaarblijkelijk bedrog aanwezig is in hoofde
van de verhuurder, dit overeenkomstig het beginsel fraus omnia corrumpit(148). Terecht wordt in rechtspraak en rechtsleer steeds meer de
opvatting verdedigd dat de rechter, bij een vordering tot intrekking van de
wettelijke verlenging wegens persoonlijke ingebruikneming, ook een
zeker preventief toezicht mag uitoefenen en met name de bevoegdheid
bezit om de oprechtheid van dat voornemen en de waarschijnlijkheid dat
het ten uitvoer wordt gebracht, te controleren(149). Zonder de term als
dusdanig te gebruiken, wordt met deze beperkte bevoegdheid in feite het
zogenaamde marginaal toetsingsrecht (150) bedoeld, hetgeen in dit geval
betekent dat de rechter de intrekking van de verlenging slechts mag
weigeren indien het voornemen om het verhuurde goed effectief te betrek-

(145) Rb. Brugge, 16 november 1976, Res Jura lmm., 1977, 131; verklaring van de Minister van
Justitie, Verslag RYCKMANs-CoRIN, Pari. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 7.
(146) VANKERCKHOVE, J., o.c., J.T., 1978, 167, nr. 36; VAN0EVELEN, A., o.c. R.W., i978-1979,
2214, nr. 45; verklaring van de Minister van Justitie, ibid.; Vred. Verviers, 9 december 1977, J.
Liege, 1977-1978, 232; T. Vred., 1978,233.
(147) STUBBE-PAUWELS, A.-M., noot onder Rb. Antwerpen, 8 januari 1976, R.W., 1975-1976,
2506; V ANKERCKHOVE, J., o.c., J.T., 1978, 167, nr. 36; VAN0EVELEN, A., o.c., R.W., 1978-1979,
2214, nr. 46; MOREAU-MARGREVE, I., o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 199200;Rb. Brugge, 16november 1976,ResJuralmm., 1977,131.
(148) Anders: VANKERCKHOVE, J., ibid.; HUYS, M. en KEUTGEN, G., o.c., L'evolution recente du
droit commercial et economique, 313.
(149) STUBBE-PAUWELS, A.-M., aangehaalde noot, R. W., 1975-1976, 2506; HERBOTS, J.H., DELWICHE, F., en LAMINE, L., o.c., T.P.R., 1980, 584-586, nr. 111; MOREAU-MARGREVE, I., o.c.,
Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 200; Rb. Antwerpen, 8 januari 1976, R. W., 19751976,2503, metnootvan A.-M. STUBBE-PAUWELS; Rb. Brugge, 16 november 1976,ResJuralmm.,
1977, 131; Rb. Antwerpen, 25 juni 1979, R.W., 1979-1980, 1151 met noot; Vred. Borgerhout,
18 september 1975,R.W., 1975-1976, 1515; vgl. Vred. Borgloon, 6 mei 1976,R.W., 1976-1977,
692, met noot van Ph. THlERY.
(150) Betreffende dit aan het Nederlandse recht ontleende begrip raadplege men: BORST, P., Enige
beschouwingen over marginale toetsing in publiek- en privaatrecht, W.P .N.R., 1962, nr. 4 735-4 73 7;
!d., Problemen en perspectieven van de marginale toetsing, W.P .N.R., 1969, nr. 5024-5027; VAN
DER GRINTEN, W. C.L., Marginale toetsing, in Op de grenzen van komend recht. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.H. Beekhuis, Deventer, Kluwer, 1969, 109-123; WIARDA, G.W., De rechter
tegenover vage rechtsnormen, R.W., 1973-1974, 177-190; DEPUYDT, P., Marginale toetsing of de
rechter als grensrechter, Jura Falconis, 1974-1975, 435-450; RONSE, J., Marginale toetsing in het
privaatrecht, T.P.R., 1977, 207-220.
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ken klaarblijkelijk onoprecbt is of manifest onmogelijk ten uitvoer gelegd
kan worden(l51).
Het voorstel van volksvertegenwoordiger Baert dat de intrekking van de
buurverlenging wegens persoonlijke ingebruikneming of wegens bet
voornemen bet verbuurde goed te verbouwen, niet zou kunnen gevorderd
worden tegenover buurders die de leeftijd van 65 jaar bebben bereikt(152), werd verworpen met de bescbouwing dat andere sociale categorieen zoals minder-validen op dit vlak even beschermenswaardig zijn
zodat eerder rekening zou moe ten worden gebouden met de inkomsten van
de betrokkene(l53).
42. Tenslotte kan degene die bet genot van bet onroerend goed verscbaft
de in trekking van de wettelijke verlenging eisen wanneer hij , ,van plan is
bet goed gebeel of gedeeltelijk te herbouwen, en de kosten driemaal de
jaarlijkse buurprijs te hoven gaan" (art. 4, § 4, c, lid 1). Het voornemen
biertoe moet blijken uit de mededeling van een afschrift van de verleende
bouwvergunning (art. 4, § 4, c, lid 2). Zoals bij de intrekking wegens
persoonlijke ingebruikneming wordt vereist dat de berbouw een aanvang
neemt binnen drie maanden na de ontruiming door de buurder (art. 4, § 6,
lid 1).
In vergelijking met de overeenkomstige bepaling van de wet van 27 december 1977 (art. 5' § 1' laatste lid, 2°) beeft deze intrekkingsgrond twee
wijzigingen ondergaan die een versoepeling betekenen voor de verbuurder
of degene die bet genot van bet onroerend goed verscbaft. Volgens de
voorbeen geldende bepaling moest de berbouw worden voorafgegaan
door een gebele of gedeeltelijke sloping van bet verbuurde goed, want als
berbouw werd bescbouwd , ,elke verbouwing, na sloping, beide van de
ruwbouw, en waarvan de kosten meer bedragen dan driemaal de jaarlijkse
prijs". In de kamercommissie voor Justitie werd door sommige leden
trouwens de vrees geuit dat met de buidige tekst, waarin geen voorafgaande sloping wordt vereist, bet zou volstaan dat de verbuurder zijn
voornemen te kennen geeft om te berbouwen en een bouwvergunning
verkrijgt, om de intrekking van de buurverlenging te bekomen ten aanzien
van de buurders van bouwvallige panden, waarvan de buurprijs gewoonlijk vrij gering is. Anderen waren daarentegen van oordeel dat de eis van
de sloping overdreven kan zijn voor werken die verantwoord kunnen zijn

(151) Zie hierover uitvoeriger: VAN 0EVELEN, A., o.c., R.W., 1978-1979, 2214-2215, nr. 46.
(152) Amendement BAERT, Pari. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/2-I.
(153) Versiag RYCKMANS-CORIN, Pari. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 9.
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en waarvan de omvang kan worden bewezen door de voorlegging van de
bouwvergunning (154).
In de nieuwe tekst wordt ook niet meer vereist dat de werken van herbouw
de ruwbouw betreffen, hoewel werd opgemerkt dat het begrip , ,herbouw''
zelf reeds impliceert dat het om de ruwbouw gaat(155). Deze laatste
opinie lijkt betwistbaar, omdat het begrip ,wederopbouwen'' of ,verbouwen" (156) in de Handelshuurwet (art. 16, I, 3°), waaraan de huidige
bepaling werd ontleend ( 157), volgens het hof van cassatie in de gewone
en normale betekenis van het woord moet worden verstaan, dat wil zeggen
, ,de onroerende goederen in een soortgelijke of andere vorm herbouwen" (158), wat niet noodzakelijk op de ruwbouw betrekking heeft.
Het kan bezwaarlijk worden betwist dat door de weglating van de vereisten dat de herbouw op de ruwbouw betrekking dient te hebben en door
een sloping moet voorafgegaan worden, de verhuurder gemakkelijker dan
voorheen een intrekking van de huurverlenging zal kunnen bekomen. De
huurder behoudt evenwel de waarborg dat een afschrift van de verleende
bouwvergunning moet worden voorgelegd en dat de kostprijs van de
werken driemaal de jaarlijkse huurprijs moet overschrijden. Deze vereisten kunnen door de rechter op hun werkelijkheidswaarde getoetst
worden (I 59).
43." Bij intrekking van de wettelijke verlenging wegens persoonlijke
ingebruikneming ·of we gens het voornemen tot herbouwen (zie boven,
nr. 41-42) ,dient de opzegging te geschieden bij ter post aangetekend
schrijven met inachtneming van de overeengekomen of de door de gebruiken van de streek vastgestelde termijnen, waarin de juiste reden en de
opzegtermijn wordt aangegeven" (art. 4, § 5).
Zoals dit het geval is bij de afstand door de huurder van het voordeel van de
wettelijke verlenging (zie boven, nr. 36), wordt ook hier de vorm van de
aangetekende brief voorgeschreven. Ofschoon het tijdens de parlementaire bespreking niet met zoveel woorden werd gezegd, mag redelijker(154) Verslag RYCKMANS-CORIN, Pari. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 8.
(155) Zie Verslag RYCKMANS-CORIN, ibid.
(156) Beide termen Iijken omwisselbaar: terwijl in de nieuwe wet (art. 4, § 4, c, lid 1, en§ 6) aileen
van ,herbouw" sprake is, worden beide termen in de wet van 27 december 1977 (art. 5, § 1, laatste
lid, 2") door mekaar gebruikt. In de Franse tekst wordt in beide gevallen gesproken van ,reconstruire'' en , ,reconstruction''.

(157) Zie: V ANKERCKHOVE, J., o.c., J.T., 1978, 167-168, nr. 37; VAN 0EVELEN, A., o.c., R. W .,
1978-1979, 2215, nr. 47.
(158) Cass., 12 januari 1978, R. W., 1978-1979, 662; zie in dezelfde zin bet bestreden vonnis: Rb.
Verviers, 2 februari 1977, Rec. Gen. Enr. Not., 1977, 417, nr. 22 190, met noot A. C.; zie ook:
Vred. Verviers, 23 aprill976, J. Liege, 1976-1977, 158.
(159) Zie b.v. Vred. Narnen, 11 januari 1980, R. Reg. Dr., 1980, 129.
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wijze worden aangenomen dat het vormvereiste in dit geval evenmin een
substantiele formaliteit is, maar alleen met het oog op de bewijslevering
wordt opgelegd (zie boven, nr. 36). De verplichte vermelding van de
reden van de intrekking van de wettelijke verlenging en van de opzeggingstermijn, is eigenlijk geen echte nieuwigheid, want vloeide in feite
reeds voort uit de bepaling waarin de intrekkingsgronden op limitatieve
wijze werden opgesomd (art. 5, § 1, van de wet van 27 december 1977).
44. ,Wanneer degene die het genot van het goed verschaft, zonder van
een gewichtige reden te doen blijken, het goed niet in gebruik neemt of
met de herbouw ervan niet begint zoals is voorgeschreven, heeft de
huurder recht op een vergoeding gelijk aan de helft van de jaarlijkse
huurprijs, eventueel verhoogd met een voldoende bedrag om hem volledig
schadeloos te stellen voor het geleden nadeel" (art. 4, § 6, lid 2).
De sanctie die de verhuurder treft die het goed niet in gebruik neemt of met
de herbouw ervan niet begint zoals is voorgeschreven (zie boven,
nr. 41-42), bestaat in de verplichting aan de huurder een forfaitaire
schadevergoeding te betalen gelijk aan de helft van de jaarlijkse huurprijs,
eventueel vermeerderd met een bedrag dat een volledige schadeloosstelling van de huurder moet verzekeren. Onder gelding van de vroegere
wetgeving kon de forfaitaire vergoeding eventueel vermeerderd worden
met het bedrag van de verhuiskosten (zie art. 6, § 2, van de wet van
10 april1975; art. 5, § 2, van de wetvan27 december 1977). Doordater
in de wet sprake was van· ,ten minste" deze vergoeding, was er in de
rechtspraak geen volledige eensgezindheid over de juiste omvang van de
schadevergoeding die eventueel verschuldigd zou zijn. Sommigen verdedigden een extensieve interpretatie en namen, naast de verhuiskosten ook
nog andere posten voor vergoeding in aanmerking, zoals de morele schade
en het verlies van een voordelige huur(l60), terwijl anderen er een
restrictieve opvatting op nahielden en iedere andere schadevergoeding
weigerden ( 161). De nieuwe tekst laat er geen twijfel over bestaan dat
thans volledige schadevergoeding kan worden bekomen, maar het zal aan
de huurder toekomen het bestaan en de omvang van zijn schade te
bewijzen.
De verhuurder of degene die het genot van het onroerend goed verschaft
zal aan de betaling van deze schadevergoeding slechts kunnen ontsnappen

(160) Vred. Verviers, 9 december 1977, J. Liege, 1977-1978, 232; T. Vred., 1978, 233; zie in
deze1fde zin: VANKERCKHOvE, J., o.c., l.T., 1978, 168, nr. 39; VAN0EvELEN, A., o.c., R.W.,
1978-1979, 2217, nr. 50.
(161) Rb. Brussel, 18 januari 1979, J.T., 1979, 284; zie in dezelfde zin: MOREAU-MARGREvE, I.,
o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 201.

115

indien hij voor de niet-uitvoering van zijn voornemen van een gewichtige
reden kan doen blijken. Ret begrip ,gewichtige reden" wordt in de wet
niet omschreven, maar rechtspraak en rechtsleer blijken bet er wel over
eens te zijn dat de verhuurder geen toeval of overmacht moet aantonen(162). Terecht werd voor de interpretatie van dit begrip aansluiting
gezocht bij de Handelshuurwet (art. 25, 3°), aangezien bet om een gelijkaardige hypothese gaat en beide wetteksten bovendien in gelijkluidende
bewoordingen zijn geformuleerd(163). De gewichtige reden kan dan
worden omschreven als een ernstig en gewettigd motief, dat aan de
werkelijkheid beantwoordt en, bij afwezigheid van enige fout ofbedrog in
hoofde van de verhuurder, de uitvoering van bet voornemen verhindert ( 164). De feitenrechter zal in ieder concreet geval op soevereine wijze
oordelen over bet bestaan en de ernst van de reden die door de verhuurder
wordt ingeroepen om bet niet ten uitvoer brengen van bet voornemen te
rechtvaardigen ( 165).
AFDELING5

DE VERJARING

45. Lui dens artikel 6verjaart elke vordering die geheel of gedeeltelijk op
de nieuwe wet gegrond is, door verloop van een jaar na de feiten die er
aanleiding toe geven.
Met deze bepaling wordt een leemte opgevuld die ontstaan is na de wet van
10 april1975, waarvanartikel 8, laatstelid, bepaaldedatdevorderingtot
terugbetaling van de teveel betaalde huur verjaart na een jaar, en in elk
geval zes maanden na bet einde van de huurovereerikomst. Bovendien kon
de huurder bet teveel betaalde toerekenen op de later verschuldigde
huurgelden (art. 8, lid 2 en 3). In de volgende tijdelijke huurwetten werd
evenwel geen bijzondere bepaling omtrent de verjaring opgenomen.
(162) VANKERCKHOVE, J., o.c., l.T., 1978, 168, nr. 40; V AN0EVELEN, A., o.c. R.W., 1978-1979,
2217, nr. 50; MOREAU-MARGREVE, I., o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 201;
Rb. Brussel, 14 maart 1979, J.T., 1980, 138; Vred. Barvaux, 12 december 1978, J.T., 1979, 256;
zie voor wat artikel 25, 3", van de Hande1shuurwet betreft: Cass., 17 november 1955, Pas., 1956, I,
256.
(163) Vred. Barvaux, 12 december 1978,J.T., 1979, 256; zieindezelfdezin: MOREAU-MARGREVE,
I., o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 201.
(164) V ANKERCKHOVE, J., o.c., J.T., 1978, 168, nr. 40; VAN 0EVELEN, A.,o.c., R. W., 1978-1979,
2217, nr. 50; zie b.v. Rb. Brussel, 18 januari 1979, J.T., 1979, 284; Rb. Brussel, 14 maart 1979,
J.T., 1980, 138; Vred. Barvaux, 12 december 1978,l.T., 1979, 256; zievoorwatartikel 25, 3", van
de Handelshuurwet betreft: Cass., 9 februari 1973, Pas., 1973, I, 549; DE PAGE, H., Traite
e/ementaire de droit civil beige, IV, Brussel, Bruylant, 1972, 886, nr. 794 C.
(165) Rb. Brussel, 14 maart 1979, J.T., 1980, 138; zie voor wat artikel25, 3", van de Handelshuurwet betreft: Cass., 17 november 1955, Pas., 1956, I, 256; DE PAGE, H., ibid.
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Omdat artikel 8, laatste lid, van de wet van 10 april 1975 onder de
blijvende bepalingen van deze wet ressorteerde, werd soms beweerd dat
deze bijzondere verjaringstermijn niet werd opgeheven en ook na 31 december 1976 bleef gelden voor de vordering tot terugbetaling van de
teveel betaalde huur(166). Hierbij werd echter over bet hoofd gezien dat
deze bepaling aileen betrekking had op de vordering tot terugbetaling van
de teveel betaalde huur die gegrond is op de wet van 10 april1975, met
andere woorden de betalingen die verricht waren v66r 31 december 1976
(zie art. 10, laatste lid, van deze wet)(167). Daarenboven leidt deze
opvatting ertoe dat, zonder enige wettelijke grond, bet beperkte toepassingsgebied van de wet van 10 april1975 uitgebreid wordt total de huuren andere overeenkomsten die onder bet ruimere toepassingsgebied vallen
van de herstelwet van 30 maart 1976 en de daaropvolgende tijdelijke
huurwetten ( 168).
Men dient derhalve te besluiten dat de vordering van de huurder tot
terugbetaling van de teveel betaalde huur, die gegrond is op een van de
tijdelijke huurwetten na die van 10 april1975, aan de gemeenrechtelijke
verjaringstermijn is onderworpen. Het komt ons voor dat dit de vijfjaarlijkse verjaringstermijn van artikel 2277 B. W. behoort te zijn, omdat bet,
in de termen van deze bepaling, gaat om sommen die betaalbaar zijn bij bet
jaar of bij kortere termijnen(169).
46. Artikel 6 van de nieuwe wet heeft evenwel niet aileen betrekking op
de vordering van de huurder tot terugbetaling van de teveel betaalde huur.
Iedere vordering die geheel of gedeeltelijk is gegrond op de nieuwe wet, is
aan de eenjarige verjaringstermijn onderworpen. Dit zal dus onder meer
bet geval zijn voor de vorderingvan de verhuurder tot betaling van de door
artikel 2, § 1, of artikel 5 toegelaten huurprijsverhoging, evenals diens
vordering tot intrekking van de wettelijke huurverlenging we gens ernstige
tekortkomingen van de huurder aan zijn verplichtingen. Hetzelfde geldt
voor de vordering van de huurder tot betaling van de door artikel 4, § 6,
tweede lid, bepaalde schadevergoeding wanneer de verhuurder, die de
intrekking van de huurverlenging verkreeg, zonder van een gewichtige

(166) Memorie van toelichting bij het wetsontwerp ,betreffende het behoud van de tewerkstelling,
de koopkracht en het concurrentievermogen van de economie", Pari. Doc., Kamer, zitting 19761977, nr. 1032/1, biz. 9.
(167) VANKERCKHOVE, J., o.c., J.T., 1977,202, nr. 18;/d., o.c., J.T., 1978, 151-152, nr. 24;ld.,
o.c., J.T., 1980, 206, nr. 25.
(168) VANKERCKHOVE, J., o.c., J.T., 1977, 202, nr. 18.
(169) In de samenvatting van een vonnis van de vrederechter te Luik wordt ten onrechte vermeld dat
het de dertigjarige termijn zou zijn, hoewel in de tekst zelf van het vonnis aileen sprake is van de
gemeenrechtelijke verjaringstermijn (Vred. Luik, 27 juni 1980, J. Liege, 1980, 254).
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reden te doen blijken, het goed niet in gebruik neemt of met de herbouw
ervan niet begint zoals is voorgeschreven. De bijzondere verjaringstermijn geldt eveneens voor de op deze wet gegronde vorderingen inzake
handelshuurovereenkomsten, in de mate waarin deze hieraan zijn onderworpen.
De verjaring begint te lopen vanaf het feit dat tot de vordering aanleiding
geeft. Na een nogal verwarde discussie kwam de senaatscommissie voor
Justitie tot het besluit ,dat een feit dat aanleiding geeft tot de vordering,
bijvoorbeeld het niet-betalen van de aanpassing is, of ook de betaling van
een te hoge huurprijs. In dergelijke gevallen dient de vordering tot terugbetaling te worden ingesteld binnen een jaar na het feit dat tot de vordering
aanleiding geeft" (170). De verjaringstermijn begint derhalve te lopen
vanaf het ogenblik waarop de huurder teveel heeft betaald (171) of vanaf
het ogenblik waarop hij de wettelijk verschuldigde huurprijsverhoging
niet meer betaald·heeft. De verhuurder van zijn kant zal bijvoorbeeld zijn
vordering tot intrekking van de wettelijke huurverlenging we gens ernstige
tekortkomingen van de huurder moeten instellen binnen het jaar vanaf het
ogenblik · waarop de feiten zich hebben voorgedaan die door hem als
ernstige tekortkomingen van de huurder worden gekwalificeerd.
Het ontbreken van een bijzondere verjaringsregeling in de tijdelijke
huurwetten die na de wet van 10 april1975 werden afgekondigd, en de
invoering van een eenjarige verjaringstermijn in artikel 6 van de nieuwe
wet, zal in bepaalde gevallen het paradoxale gevolg teweegbrengen dat
een op deze laatste wet gegronde vordering vlugger zal verjaard zijn dan
een op de eerstgenoemde wetten gegronde vordering, waarvoor immers de
vijfjarige verjaringstermijn van artikel 2277 B.W. geldt. Wanneer een
huurder bijvoorbeeld vanaf j anuari 1978 tot en met december 1981 iedere
maand een te hoge huurprijsaanpassing betaalde, zal op 1 januari 1983
zijn vordering tot.terugbetaling van de teveel betaalde huur in ieder geval
verjaard zijn voor de overdreven huurprijsverhogingen van 1981, maar
niet voor die van de andere jaren.

AFDELING6

DE AFSCHAFFING VAN DE VERPLICHTE VERZOENINGSPOGING

47. Onder gelding van de vroegere tijdelijke huurwetten diende iedere
vordering die geheel (often dele) op deze wetten was gegrond, voorafge(170) Verslag PAULUS, Par[. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/2, biz. 5.
(171) Zie in dezelfde zin met betrekking tot artike18, laatste lid, van de wet van 10 apri11975:
STASSIJNS, E., o.c., R.W., 1974-1975, 2571.
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gaan te worden door een verzoeningspoging voor de bevoegde vrederechter (zie art. 7 van de wet van 10 april 1975; art. 7 van de wet van
27 december 1977). Aangezien a1 de voorgaande wetten door artikel 7
van de nieuwe wet worden opgeheven, betekent dit meteen dat ook de
verplichte verzoeningsprocedure vervalt.
Het was trouwens een bewuste keuze van de wetgever de verplichte
procedure van minnelijke schikking niet meer te hernemen. In het wetsvoorstel Storme, dat in de afschaffing van de vorige tijdelijke huurwetten
voorzag, werd geen bijzondere bepaling nopens de procedure ingelast. Er
werd alleen een overgangsbepaling opgenomen voor de vorderingen die
op grond van de vorige (afgeschafte) tijdelijke huurwetten zouden worden
ingesteld(172). In de Senaatscommissie voor Justitie kwam deze overgangsbepaling te vervallen, omdat de Commissie van oordeel was dat de
verzoening niet meer verplicht hoefde gesteld te worden ( 173).
In de kamercommissie voor Justitie werd een amendement van volksvertegenwoordiger Levaux dat de verplichte minnelijke schikking in de
nieuwe wet wilde ingevoerd zien(174) verworpen, blijkbaar omdat wegens het krappe tijdsschema geen amendementen meer konden worden
aanvaard ( 17 5). De afschaffing ervan werd niettemin door de Ieden van de
Commissie unaniem betreurd, omdat die verzoeningsprocedure de verhouding tussen de rechtszoekenden en de rechtbanken menselijker en de
rechtsbedeling toegankelijker heeft gemaakt. Zelfs indien ze soms zou
falen, zou ze de taak van de vrederechter toch kunnen verlichten en
bepaalde conflicteD sneller kunnen oplossen. Gezegd werd dat de verplichte minnelijke schikking zo spoedig mogelijk via een regerings- of een
parlementair initiatief opnieuw zal worden ingesteld (176).
48. De verplichte verzoeningsprocedure werd in het wetsvoorstel Storme
niet opgenomen, blijkbaar omwille van de negatieve resultaten die deze
procedure had wanneer personen, die weinig voor een mogelijkheid van
minnelijke schikking voelden, verplicht waren hiervan gebruik te rna-

(172) Wetsvoorstel STORME, Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/1, artikel 7, lid 2:
,Vanaf de inwerkingtreding van deze wet behoeft een krachtens voornoemde wetten ingestelde
vordering niet meer te worden voorafgegaan door een oproeping tot verzoening en verjaart deze na
verloop van een jaar na de inwerkingtreding van deze wet".
(173) Verslag PAULUS, Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/2, biz. 5.
(174) AmendementLEVAUX,Parl. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/2-ll(art. 6bis);zieook
het in de openbare Senaatsvergadering ingediende arnendement van RENARD, Pari. Hand., Senaat,
zitting 1980-1981, biz. 457-458, vergadering van 17 december 1980.
(175) Verslag RYCKMANS-CORIN, Pari. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 12.
(176) Verslag RYCKMANS-CORIN, ibid.
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ken(177). In de praktijk werd trouwens vastgesteld dat de verweerder
meestal niet ter zitting verscheen, zodat de verplichte verzoeningspoging
niet aileen voor de eiser, maar oak voor de vrederechter en zijn griffier
zuiver tijdverlies betekende(178). Wellicht heeft ook het ,grate" wetsantwerp betreffende de huurovereenkomsten(179) een anticiperende invloed gehad op de nieuwe wet, omdat de verplichte voorafgaande oproeping tot verzoening hierin wordt afgeschaft. Blijkens de memorie van
toelichting werden bij de voorbereiding van dit antwerp alle vrederechters
van het land geraadpleegd en werd hun oordeel gevraagd over de efficH~ntie van de verplichte verzoening en de opportuniteit om ze uit te
breiden tot aile huurgeschillen. Ofschoon de meningen verdeeld waren,
sprak een meerderheid zich tach uit tegen een veralgemening van de
verzoeningsprocedure ( 180).
Uit het voorgaande mag evenwel niet worden geconcludeerd dat de
verplichte verzoeningsprocedure in deze materie totaal overbodig of nutteloos zou zijn. Hoewel deze maatregel niet altijd het gewenste resultaat
bereikt, toch zijn we eerder geneigd met de kamercommissie voor Justitie
de afschaffing ervan te betreuren. Naast de argumenten die hierin werden
aangevoerd (zie hoven, nr. 47), moet worden aangestipt dat wanneer de
partijen tot overeenstemming komen, dit voor hen alleszins een besparing
van tijd en kosten betekent, en men bovendien over een uitvoerbare titel
beschikt als een van de partijen haar verplichtingen niet nakomt(181).
Tenslotte mag nietuit het oog worden verloren dat wanneer de partijen niet
tot overeenstemming kwamen, de zaak met een sneile en goedkope
procedure aanhangig kon worden gemaakt om door een vonnis te worden
beslecht (zie art. 7, § 1, lid 2, van de wet van 27 december 1977).
Dit laatste voordeel zal met de nieuwe wet eveneens verloren gaan. De op
grand van deze wet ingestelde vorderingen moeten immers volgens de
gemeenrechtelijke dagvaardingsprocedure worden ingeleid. De facultatieve gemeenrechtelijke verzoeningspoging (art. 731 Ger. W.) blijft uiter(177) Zie de verk1aring van de Minister van Justitie, verslag RYCKMANS-CORIN, Pari. Doc., Kamer,
zitting 1980-1981, m. 707/3, biz. 11-12.
(178) LAENENS, J., De verzoeningstaak van de vrederechter, in Taak en bevoegdheid van de
vrederechter, Juridische uitgaven U.I.A. - Departement Rechten, Brussel, Ced-Samsom, 1979,
263-305, i.h.b. 299, nr. 91.
(179) Pari. Doc., Kamer, zitting 1977-1978, nr. 415/1, waarin de facultatieve verzoeningspoging
nochtans werd behouden (art. 11 van bet ontwerp). In bet ,kleine" wetsontwerp betreffende de
huurovereenkomsten werd een bijzondere rechtspleging inzake woonhuur ingesteld en werd de
verplichte verzoeningsprocedure eveneens afgeschaft (Par/. Doc., Kamer, buitengewone zitting
1979, nr. 120/2 (art. 13); zie ook: Verslag V ANROMPAEY,Parl. Doc., Kamer, buitengewonezitting
1979, nr. 120/14, biz. 63 en 83.
(180) Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de huurovereenkomsten, Par/. Doc.,
Kamer, zitting 1977-1978, nr. 415/1, biz. 2 en 24.
(181) LAENENS, J., o.c., Taak en bevoegdheid van de vrederechter, 299, nr. 91.
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aard mogelijk(182), maar wanneer deze mislukt, zal de zaak alleszins met
een dagvaarding moeten worden ingeleid. Dit betekent een niet
geringe kostenverzwaring ten opzichte van de situatie zoals die gold onder
de vroegere tijdelijke huurwetgeving, toen bij een mislukking van de
verzoeningspoging aileen het rolrecht verschuldigd was voor het aanhangig maken van de zaak(183).

AFDELING7

IS DE NIEUWE WET VAN OPENBARE ORDE?

49. Zoals bekend heeft het hof van cassatie in een arrest van 10 november
1978 verklaard dat de bepalingen van de wetten van 30 maart 1976 en
24 december 1976 betreffende de huurprijsbeperkingen en de wettelijke
verlenging van de huurovereenkomsten , ,de essentH~le belangen van de
Staat betreffen of, in het privaatrecht, de juridische grondslagen bepalen
waarop de economische orde van de samenleving rust en derhalve de
openbare orde aanbelangen" (184). In een arrest van 28 september 1979
wordt in identieke bewoordingen het openbare-orde-karakter eveneens
toegekend aan de bepalingen betreffende de huurprijsbeperking van de
wet van 27 december 1977 (185).
In een noot onder het eerstgenoemde arrest kon de redenering van het hof
van cassatie niet volledig worden onderschreven(186). Geoordeeld werd
dat, hoewel de tijdelijke huurwetgeving is tot stand gekomen in het raam
van het globale economisch beleid van de regering die, onder meer door
een stabilisering van de huurprijzen, poogt de inflatie af te remmen (zie
hoven, nr. 1), de maatregelen van huurprijsbeperking en wettelijke verlenging van de huurovereenkomsten tegelijkertijd strekken tot voordeel
van de huurders die doorgaans de econornisch zwakkere partij zijn. Mede
omdat de sancties op de overtreding van een wetsbepaling van openbare
orde zeer ingrijpend zijn en aan de partijen weinig of geen speelruimte
bieden, werd de opvatting verdedigd dat het door de wetgever nage(182) Zie verslag RYCKMANS-CORIN, Pari. Doc., Kamer, zitting 1980-1981, nr. 707/3, biz. 12.
(183) Zie hierover: JOTTRAND, J., o.c., J.T., 1975, 602, in fine; T. Vred., 1976, 4 in fine;
VANKERCKHOVE, J., o.c., J.T., 1975, 438, nr. 72; LAENENS, J., o.c., Taak en bevoegdheid van de
vrederechter, 294, nr. 85; VANOEVELEN, A., o.c., R.W., 1978-1979,2220, nr. 56; HEURTERRE, P.,
De minnelijke schikking, T.P.R., 1980, 195-221, vooral 216, nr. 30.
(184) Cass., 10 november1978,R.W., 1979-1980, 1479,metnootA. VANOEVELEN;T.Not., 1980,
79.
(185) Cass., 28 september 1979, R. W., 1979-1980, 2510, met noot; T. Not., 1980, 244.
(186) VAN OEVELEN, A., Zijn de tijdelijke huurwetten van openbare orde?, R.W., 1979-1980,
1487-1493.
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streefde doel en de belangen van partijen voldoende worden beschermd
door dwingende wetsbepalingen ter vrijwaring van private belangen(187).
I. Moreau-Margreve is het hiermee niet eens en keurt de stellingname van
het hof van cassatie goed, ervan uitgaande dat men dient aan te nemen dat
het doel dat de wetgever met een bepaalde rechtsregel nastreeft, ook het
karakter ervan bepaalt(188). Aangezien de beperking van de huurprijzen
en de daarmee samenhangende wettelijke verlenging van de huurovereenkomsten een van de juridische instrumenten is ter bestrijding van de
inflatie en de wetgever sinds de herstelwet van 1976 hiermee een algemeen sociaal-economisch doel nastreeft, dienen de sindsdien afgekondigde tijdelijke huurwetten als van openbare orde te worden beschouwd(189).
50. Het lijdt geen twijfel dat juist we gens het feit dat de?:e wetgeving een
onderdeel vormt van een veel omvangrijker pakket maatregelen ter bestrijding van de economisehe crisis, het hof van cassatie ertoe gekomen is
de voorschriften betreffende de huurprijsbeperking en de wettelijke verlenging van de huurovereenkomsten van openbare orde te verklaren, als
zijnde bepalingen die in het privaatrecht ,de juridische grondslagen
bepalen waarop de economise he orde van de samenleving rust''.
Niettegenstaande onze vroegere terughoudendheid en kritische stellingname ten aanzien van de rechtspraak van het hofvan cassatie, zijn we
thans eerder geneigd aan de nieuwe wet het karakter van openbare orde
toe te kennen, althans aan die bepalingen die moeten worden geacht bij te
dragen tot de verwezenlijking van het oogmerk van algemeen belang, met
name de inflatiebestrijding ( 190). In de inleidende beschouwingen van dit
artikel werd immers breedvoerig aangetoond dat ook de nieuwe wet van

(187) Betreffende het onderscheid tussen imperatieve rechtsregels die de openbare orde raken en
dwingende wetsbepalingen die uitsluitend de bescherrning van particu!iere belangen beogen,
raadplege men: DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1962, 119,
nr. 91 bis; VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Algemeen Dee[, AntwerpenUtrecht, S.W.U., 1969,73-77, nr. 16, en 79-82, nr. 28; Cass., 9 december 1948,Arr. Cass., 1948,
615; Pas., 1948, I, 699; Cass., 5 mei 1949, Arr. Cass., 1949, 298; Pas., 1949, I, 335; Cass.,
15 maart 1968,R. W., 1967-1968, 2000;Pas., 1968, I, 885;J.T., 1968, 289; Cass., 2 februari 1973,
Arr. Cass., 1973, 555;Pas., 1973, I, 529; Cass., 18 april 1975,Arr. Cass., 1975, 916;R.W.,
1975-1976, 316; Pas., 1975, I, 827.
(188) MOREAU-MARGREVE, I., o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 187-189.
(189) De gelijkluidende voorschriften van de wet van 10 april 1975 worden door haar niet a1s van
openbare orde, maar a1s vandwingend recht beschouwd, hoewel ook deze wet als juridisch instrument
ter bestrijding van de inflatie werd gehanteerd (zie boven, nr. 1; anders: MOREAU-MARGREVE, I.,
o.c., Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, 188).
(190) Zie voor wat de vorige tijde1ijke huurwetten betreft: MOREAU-MARGREVE, I., o.c., Bijzondere
overeenkomsten. Actuele problemen, 188.
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23 december 1980 moet gesitueerd worden in het raam van het globale
regeringsbeleid ter bestrijding van de economische crisis (zie hoven,
nr. 1-5). Dat de goedgekeurde tekst grotendeels zijn oorsprong vindt in
het wetsvoorstel van senator Storme en niet in het regeringsontwerp
terzake, doet hieraan niets af, want dit parlementair initiatief beoogde
alleen een coordinatie van de bestaande tijdelijke huurwetten te bewerkstelligen en verheldering te brengen in een aantal acute toepassingsproblemen (zie hoven, nr. 7). De aard en de strekking van de nieuwe bepalingen zijn immers wezenlijk dezelfde als die van de vroegere tijdelijke
wetten.
In het Iicht van de hiervoor besproken cassatierechtspraak, lijdt het geen
twijfel dat de voorschriften van de nieuwe wet die de huurprijsverhoging
beperken, als van openbare orde zullen worden beschouwd. Dit blijkt
eveneens uit het gebruik van de termen , ,niettegenstaande elke wettelijk,
reglementair of contractueel strijdige bepaling ... " (art. 2, § 1). Prijsreglementeringsvoorschriften in het algemeen worden trouwens als van
openbare orde gekwalificeerd(191).
Aangezien de wettelijke verlenging vap. de huurovereenkomsten een
noodzakelijk complement vormt van de huurprijsbeperking, terwille van
de efficiente werking van deze laatste (zie boven, nr. 35), dient men aan
de desbetreffende voorschriften hetzelfde karakter toe te kennen(192).
Daarentegen lijken ons niet van openbare orde te zijn de bepalingen
waarbij de vorm van een aangetekende brief wordt voorgeschreven, onder
meer wanneer de huurder afstand doet van het voordeel van de wettelijke
verlenging (art. 4, § 3; zie hoven, nr. 36) en wanneer de verhuurder de
intrekking van de wettelijke verlenging vordert we gens persoonlijke ingebruikneming of wegens het voornemen tot herbouwen (art. 4, § 5; zie
boven, nr. 42). Deze bepalingen zijn eerder van dwingend recht ter
bescherming van private belangen, temeer omdat uitdrukkelijk werd verklaard dat het vormvereiste van de aangetekende brief geen substantiele
formaliteit is, maar alleen met het oog op de bewijslevering werd opgelegd(193).

(191) SWENNEN, H.,Prijsreglementering inBelgie, S.E.W., 1981,27-61, vooral55, metverwijzing
naar Cass., 20 december 1974, Arr. Cass., 1975, 474.
(192) Zie voor wat de vorige tijdelijke huurwetten betreft: MOREAU-MARGREVE, I., o.c., Bijzondere
overeenkomsten. Actuele problemen, 188.
(193) Verklaring van de Minister van Justitie, verslag RYCKMANS-CORIN, Pari. Doc., Kamer, zitting
1980-1981, nr. 707/3, biz. 7.
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AFDELING8

SLOTBEDENKINGEN

51. Het wetsvoorstel Storme dat, op enkele minder belangrijke punten
na, maar alleszins in zijn essentie in de tekst van de nieuwe wet van
23 december 1980 is terug te vinden, streefde twee doelstellingen na. Op
de eerste plaats werd een coordinatie van de bestaande tijdelijke huurwetgeving betracht, om wetgevingstechnisch een meer coherente tekst te
bekomen. Vervolgens beoogde dit wetsvoorstel een aantal interpretatievragen en toepassingsproblemen die in de praktijk betreffende deze
wetten waren gerezen, op te lassen en hierin verheldering te brengen ( 194). In hoever werden deze doelstellingen gerealiseerd en hoe moet
het resultaat worden geevalueerd? Kan er, rekening houdende met het
beoogde opzet, van een verbetering worden gesproken ten opzichte van de
vorige tijdelijke huurwetten?
Het coordinerend karakter van de nieuwe wet kan niet worden ontkend.
Zo wordt voor de omschrijving van het toepassingsgebied en de vaststelling van de maximum toegelaten huurprijsverhoging niet meer verwezen naar de vroegere wetten(195). Weliswaar dient men voor de berekening van de maximum toegelaten huurprijsverhoging terug te grijpen naar
de vroegere wetten, omdat het referentiebedrag het op 31 december 1980
wettelijk eisbare bedrag is (art. 2, § 1), maar hier treft de indienervan het
wetsvoorstel, waaruit de nieuwe wet is ontstaan, geen enkel verwijt. Dit is
het gevolg van de vroeger gehanteerde wetgevingstechniek, waaraan met
een coordinatievoorstel nu niet te verhelpen valt.
In vergelijking met de vorige tijdelijke huurwetten zijn de opbouw en de
structuur van de nieuwe wet merkelijk verbeterd. Zo vindt men het
toepassingsgebied in een enkel artikel geformuleerd en niet meer verspreid over verschillende bepalingen, noch vermengd met een inhoudelijke regeling van de huurprijsbeperking (zie boven, nr. 9) (196). Vervolgens wordt, geordend per artikel en onderverdeeld in paragrafen, de
inhoud van de huurprijsbeperkende en de andere maatregelen weergegeven.

(194) Zie de toelichting bij het wetsvoorste1, Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 529/1,
b1z. 1-2.
(195) Dit was we1 het geva1 in de wetten van 24 december 1976 (art. 5) en 27 december 1977
(art. 1), die voor het toepassingsgebied·telkens verwezen naar artike138, § 1, van de wet van
30 maart 1976.
(196) Een dergelijke vermenging vindt men bijvoorbeeld in artikel 3 8, § 1, van de wet van 30 maart
1976.
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Niet aileen op wetgevingstecbniscb vlak, maar ook op taalkrtndig gebied
werden verbeteringen aangebracbt. In vergelijking met de vroegere tijdelijke buurwetten is de tekst in meer verzorgd Nederlands geformuleerd,
met juridisch geeigende bewoordingen. Zo bijvoorbeeld is de uitdrukking
,roerende goederen waarvan het onroerend goed voorzien is" (art. 1,
§ 1, lid 2) aileszins te verkiezen hoven de omschrijving ,bijkomstigheden zoals, ( ... ) materieel, uitrusting ofmobilier" (art. 38, § 1, lid 3, van
de wet van 30 maart 1976). Verderverdient de omschrijving ,degene die
het genot van het goed verschaft'' (art. 4, § § 4 en 6) de voorkeur hoven
het begrip ,de ingenotsteller" (art. 5, § § 1 en 2, van de wet van 27 december 1977).
Naar ons gevoelen is senator Storme nochtans, weilicht onbewust, iets te
ver gegaan in zijn ,coordinatiewoede" - hij vergeve ons die term door meteen ook aile vorige tijdelijke huurwetten af te schaffen. Hij
wenste blijkbaar komaf te maken met het verleden, maar zag daarbij over
het hoofd dat in de wet van 10 april 1975 ook een aantal blijvende
bepalingen zijn opgenomen, onder meer een eenvormige, wettelijke indexeringsformule (art. 2, § 1), die nu eveneens is afgeschaft. Het is te
betreuren dat een van de blijvende verworvenheden uit de tijdelijke
huurwetgeving, die over bet algemeen als zeer positief werd ervaren,
thans tot het verleden is gaan behoren (zie hoven, nr. 19).

52. Ook in verband met de· tweede doelstelling van het wetsvoorstel
Storme - het oplossen van een aantal interpretatievragen en toepassingsproblemen die in de praktijk met betrekking tot de vorige tijdelijke
huurwetten waren gerezen - werden er resultaten verwezenlijkt.
Wat het toepassingsgebied van de nieuwe wet aangaat, is er duidelijkheid
gekomen om trent de jacbtpacht (art. 1, § 3; zie hoven, nr. 15). Ook voor
de toeristische seizoenverhuringen werd in het wetsvoorstel Storme
(art. 1, § 1) meer klaarheid nagestreefd, maar hier heeft de wetgever niet
willen volgen en blijft de bestaande onzekerheid voortduren (zie hoven,
nr. 11-12).
Het lijdt geen twijfel dat artikel 3 van de nieuwe wet een einde heeft
gemaakt aan het meningsverschil dat in rechtspraak en recbtsleer bestond
over de draagwijdte van de huurprijsbeperking bij een , ,nieuwe huurovereenkomst". Vanuit bet oogpunt van de rechtszekerbeid is het een verdienste dat in dit debat standpunt werd ingenomen, al is de gedane keuze
naar ons gevoelen minder gelukkig (zie hoven, nr. 28-30). Verder heeft
de invoering van een eenjarige verjaringstermijn (art. 6) de twijfel weggenomen om trent de vraag of artikel 8, laatste lid, van de wet van 10 april
1975 nog van toepassing was of niet (zie hoven, nr. 45-46).
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Op dit vlak kan de halans nochtans niet helemaal positief worden genoemd, want sommige interpretatievragen zijn onopgelost gehleven, terwijl nieuw ingevoerde regelingen ook toepassingsprohlemen zullen
scheppen. Zo kan uit de tekst van artikel 1, § 1, nog altijd niet worden
afgeleid of de daarin opgesomde hestemmingen van het onroerend goed al
dan niet heperkend moeten worden opgevat (zie hoven, nr. 10). Ben
ernstig en fundamenteel hezwaar tegen de nieuwe wet is de veel te vage
wijze waarop de coordinatie met de Handelshuurwet werd geregeld
(art. 1, § 3; zie hoven, nr. 13). Weliswaar was deze aangelegenheid in de
vorige tijdelijke huurwetten een zeer ingewikkeld stuk wetgeving(197),
maar het vrij technisch en formalistisch karakter van de Handelshuurwet
staat een eenvoudige oplossing grotendeels in de weg. Indien men de
handelshuurovereenkomsten, zij het voor heperkte gehieden, onder de
tijdelijke huurwetgeving wil hrengen, volstaat een algemene en vage norm
niet om de overeenstemming met de Handelshuurwet te hereiken, maar zal
de wetgever een preciese en gedetailleerde regeling moeten uitwerken.
We zijn er ons dan ook zeer goed van hewust dat de voorstellen die we
hehhen gedaan om te trachten die coordinatieprohlemen op te lossen (zie
hoven, nr. 13, 31 tot 34, en 37) voor hetwisting vathaar zijn, en dat in
sommige gevallen, hijvoorheeld de huurprijsheperking hij hernieuwing
van de handelshuur (zie hoven, nr. 34), wellicht even goed een andere
opinie verdedighaar is.
53. Zowel het wetsvoorstel Storme als de tekst van de nieuwe wet doen
meer dan de vroegere wetgeving coordineren en een aantal acute interpretatievragen en toepassingsprohlemen oplossen. Er werd hewust
geopteerd voor de invoering van enkele vernieuwingen.
Er is de hillijkheidsregel van artikel 5 waardoor de heperkt toegestane
huurprijsverhoging ook mogelijk wordt voor de huurovereenkomsten die
geen indexeringsheding hevatten. N adat de huurprij s van deze contracten,
we gens het onthreken van een indexeringsheding, sinds 197 5 ongewijzigd
diende te hlijven hoewel de overeenkomst gedurende die tijd automatisch
van jaar tot jaar werd verlengd, was deze regeling vanuit hillijkheidsoogpunt zeker verantwoord (zie hoven, nr. 23-25).
Minder gelukkig vinden we die andere grote nieuwigheid, de afschaffing
van de verplichte verzoeningsprocedure. Hoewel de resultaten die in het
verleden met de minnelijke schikking werden hereikt, niet schitterend te
noemen zijn, toch hleef er ondanks alles het voordeel van een snelle en

(197) Zie hierover: HERBOTS, J.H., o.c., T.P.R., 1979, 698-703, nr. 11-23; PAUWELS, A., o.c.,
Bijzondere. overeenkomsten. Actuele problemen, 75-86, nr. 1-25.
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goedkope rechtspleging. In afwachting van een fundamentele herziening
van het huurrecht - voor wanneer? - waarin een vereenvoudigde
rechtspleging in het vooruitzicht wordt gesteld(l98), was het behoud van
de verplichte verzoeningspoging verkieslijker geweest (zie hoven,
nr. 47-48).
54. Het is zeer moeilijk en trouwens erg gewaagd in een eerste commentaar een finale beoordeling te geven van de nieuwe wet in vergelijking
met de vorige tijdelijke huurwetten, mede omdat wegens het hoofdzakelijk coordinerend karakter ervan, aan de hoofdlijnen van het reeds bestaande niet geraakt · werd. In wat voorafgaat werden de belangrijkste
voor- en nadelen opgesomd, en de praktijk zal moeten uitwijzen welke van
beide overheerst.
Het valt even wei niet te loochenen dat met het wetsvoorstel Storme, dat in
zijn essentie in de tekst van de nieuwe wet is terug te vinden, een zeer
emstige en meer dan verdienstelijke poging werd ondemomen om aan dit
gebrekkige stuk wetgeving de noodzakelijk geachte verbeteringen aan te
brengen, al kleven er nog een aantal onvolmaaktheden aan. Dezelfde
verdienste kan niet worden toegekend aan het door de regering ingediende
wetsontwerp, dat alles bij het oude wenste te laten(l99).

SOMMAIRE
LA NOUVELLE LOI (23 DECEMBRE 1980) REGLANT
TEMPORAIREMENT LES BAUX: PLUS QU'UNE COORDINATION

Dans I' ensemble tres diversifie des mesures decidees par Ie Gouvernement et le Parlement
depuis fin 1974 pour faire face aIa crise economique a figure, des le depart, Ia legislation
reglant les baux . .Les lois temporaires qui se sont succedees d'annee en annee en cette
matiere depuis 1975, ont suscite de vives critiques de Ia part de Ia doctrine en raison de leur
caractere complique, des defauts de Ia technique legislative utilisee et des nombreux
problemes d'interpretation qu'elles ont poses. II en est resulte une large mesure d'insecurite juridique.
Etant donne, d'une part, que les projets de loi visant a une reforme fondamentale de Ia
legislation surles baux ne pouvaient etre adoptes avant Ia fin de 1980 et, d'autre part, qu'il
etait previsible que le Gouvernement introduirait un nouveau projet de loi visant .tout

( 198) Zie het , ,grote'' wetsontwerp betreffende de huurovereenkomsten, Pari. Doc., Kamer, zitting
1977-1978, nr. 415/1, biz. 2 en 24 (art. 11); zie ook het ,kleine" wetsontwerp betreffende de
huurovereenkomsten, Parl. Doc., Kamer, buitengewone zitting 1979, nr. 120/14, biz. 63 en 83
(art. '22).
(199) Zie de memorie van toelichting, Pari. Doc., Senaat, zitting 1980-1981, nr. 543/1, biz. 1-2.
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simplement a proroger d'un an la loi temporaire du 27 decembre 1977, le Senateur M.
STORME a depose une proposition de loi tendant a realiser une coordination des lois
temporaires existantes eta donner une solution aux problemes d'interpretation et d'application rencontres dans la pratique. Les principes directeurs de cette proposition de loi se
retrouvent dans le texte de la nouvelle loi temporaire du 23 decembre 1980, celle-ci tenant
cependant egalement compte du projet gouvememental en la matiere.
Si, d'une maniere globale, la nouvelle loi maintient l'essentiel de la legislation temporaire
anterieure, elle n' en introduit pas moins certaines modifications non depourvues d' importance et requerant un plus ample examen. Dans le present commentaire, l' auteurs' attache
principalement a ces modifications et autres innovations.
La regle de base comportant la delimitation du champ d' application de la nouvelle loi n'a
pas subi de modifications notables sauf en ce qui concerne les baux commerciaux et les
baux de chasse. L'enumeration des destinations possibles des biens immeubles concernes
doit, selon l' auteur, s 'interpreter limitativement. U ne disposition expresse de la loi exclut
de son champ d'application les baux de chasse et les contrats de bail afferents aux
habitations sociales. Bien que son texte n' enonce aucune restriction sur ce point, il peut se
deduire des travaux parlementaires que la nouvelle loi ne s'applique pas aux locations de
courte duree pendant la saison touristique. Les baux commerciaux et les baux a ferme ne
sont pas soumis ala loi dans la mesure oil ils sont regis par des dispositions particulieres.
De l' avis de l' auteur, ce dernier membre de phrase entrainera de nombreuses possibilites
d'interpretation dans !'application aux baux commerciaux.
Tout comme dans les precedentes lois temporaires en la matiere, la partie la plus importante de la nouvelle loi constituee par la limitation des loyers et autres indemnites
contractuelles concernant la jouissance d 'un immeuble. En 1981, leur montant ne peut
depasser le montantlegalement exigible au 31 decembre 1980, majore de 6 %. Laregle de
base pour que puisse etre appliquee la majoration legalement autorisee, demeure que le
contrat doit comporter une clause d'adaptation periodique ou une clause d'indexation. La
nouvelle loi ayant abroge toutes les lois temporaires precedentes, elle a egalement abroge
la formule uniforme d'indexation, ce que l' auteur deplore. Le montant de reference pour la
fixation du loyer maximal est le montant qui etait legalement exigible au 31 decembre
1980, ce qui signifie, selon l' auteur, qu' il faut tenir compte des principes de la renonciation
tacite et de la prescription.
Entierement nouvelle est la regle d' equite inscrite a l' article 5 et permettant d' appliquer la
majoration legalement autorisee aux contrats qui ne contiennent pas de clause d'indexation, pour autant que ces contrats soient proroges en vertu de la nouvelle loi. Auparavant,
du fait de !'absence d'une·clause d'indexation, le loyer de ces contrats devait demeurer
inchange alors que les contrats eux-memes etaient proroges de plein droit d'annee en
annee.
Les possibilites d'obtenir une augmentation exceptionnelle du loyer ou de l'indemnite
contractuelle au-dela du maximum autorise sont demeurees inchangees, etant entendu que
celui quiinvoque a cette fin des travaux d' amelioration ou de transformation doit fournir la
preuve que ces travaux ont ete effectues avec l' assentiment expres ou tacite de celui qui en a
la jouissance. De meme, la nouvelle loi a repris pratiquement sans changement la regle
relative aux frais et charges. En disposant a I' article 3 que la limitation du loyer ou de
l' indemnite contractuelle reste d' application meme en cas de modification d' identite ou de
qualite des contractants ou en cas de renouvellement du bail entre les memes parties, le
legislateur a mis fin aux anciennes contestations sur la notion de «bail nouveau,,. Lorsqu 'un contrat de bail est conclu avec un nouveau preneur different, le montant du loyer de
base peut desormais etre librement convenu entre parties.
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L'auteur accorde une large attention a !'application de la limitation des layers aux baux
commerciaux. II examine la problematique de Ia mise en concordance avec la loi sur les
baux commerciaux tant lors de Ia conclusion du contrat de bail qu' en cours de contrat, tant
a I' egard de Ia possibilite de revision triennale du Ioyer qu' en cas de renouvellement du bail
commercial.
La prorogation legale des contrats sournis a la nouvelle loi a ete maintenue dans cette
nouvelle loi comme !'indispensable clef de voute des mesures de limitation des loyers. Les
quatre exceptions a Ia regie legale de Ia prorogation sont demeurees inchangees, a savoir:
I' abandon par celui qui en jouit du benefice de la prorogation, les beaux commerciaux,
!'expropriation ou !'acquisition pour cause d'utilite publique et !'affectation a un service
d'interet general. Nouvelle est cependant la regie introduite pour les necessites de la
preuve, que le preneur ou celui qui jouit du benefice de la prorogation doit donner conge
par lettre recommandee ala poste. La prorogation legale s'impose, comme par le passe,
meme a l'egard de l'acquereur de l'immeuble.
Les motifs permettant le retrait de la prorogation legale n'ont subi que de Iegeres
modifications.· Pour le retrait motive par la volonte de reconstruire l'immeuble en tout ou
en partie, il n'est plus requis qu'il y ait demolition prealable ni que les travaux affectent le
gros-reuvre. En cas de retrait de la prorogation pour cause d'occupation personnelle et
effective ou de reconstruction projetee, le conge doit desormais etre donne par lettre
recommandee a la pose mentionnant le motif exact et le delai pour lesquels le conge est
donne. Lorsque, sans justifier d'un motif grave, celui qui donne l'immeuble enjouissance,
n'en realise pas !'occupation ou n'en commence pas la reconstruction, comme la loi le
prescrit, il s' expose, le cas echeant, a une sanction financiere plus lourde car il peut etre
condamne ala reparation integrale du prejudice.
Entierement nouvelle est la disposition de !'article 6 aux termes de laquelle les actions
fondees en tout ou.en partie sur la nouvelle loi se prescrivent par un an, ce delai courant a
compter des faits ayant motive 1' action.
L'abrogation de toutes les lois anterieures reglant les baux a egalement entraine !'abrogation de I' obligation de faire preceder d'une tentative de conciliation toute action fondee en
tout ou en partie sur ces lois, ce que I' auteur deplore. Les actions fondees sur la nouvelle loi
doivent etre introduites suivant la procedure de droit commun.
LaCour de Cassation ayant declare, en deux arrets datant de 1978 et de 1979, que les
dispositions des lois temporaires anterieures imposant la limitation des loyers et la prorogation des contrats de bail sont d' ordre public, !'auteur est d'avis que ce meme caractere
doit etre reconnu aux dispositions ayant les memes nature et portee dans la nouvelle loi, et
ce dans la mesure oil ces dispositions doivent etre considerees comme contribuant arealiser
l'objectif socio-econornique general de lutte contre !'inflation et de moder11tion des
revenus.
Dans ses considerations finales, I' auteur examine dans quelle mesure la nouvelle loi qui est
une version legerement modifiee du texte de la proposition de loi STORME, realise les
objectifs que se proposait d'atteindre cette initiative parlementaire. II rappelle brievement
les principaux points susceptibles- ou non- de constituer une amelioration par rapport
aux lois temporaires anterieures en la matiere.
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SUMMARY·
THE NEW TEMPORARY RENT ACT OF 23 DECEMBER 1980:
MORE THAN CO-ORDINATING WORK

The extremely varied set of measures issued by the Government and by Parliament since
the final months of 1974 in order to combat the economic crisis have from their inception
also included rent provisions. The temporary Rent Acts which have been taken each year
since .1975 have been sharply criticized by some authors because of their complex nature,
poor draftsmanship as well as the many problems of interpretation to which they have given
rise. All this has led to a great deal of legal uncertainty.
Since on the one hand those draft Laws which seek to reform the rent laws fundamentally
did not find themselves adopted before the end of 1980, and since on the other hand all the
expectations were that the Government would submit a new Draft Law extending by one
year the temporary rental laws of 27 December 1977, Senator STORME introduced a draft
Law which purported to co-ordinate the existing legislation on the subject imd to find a
solution to the problems of interpretation and of applying it in practice. The underlying
principles of this draft Law can be found in the text of the new temporary Rent Law of
23 December 1980, although the Government's draft Law was also taken into account.
Generally speaking, the essence of previous temporary legislation was retained in the new
Law, although it is worth noting that it contained a number of significant amendments
which require further clarification. This commentary focuses more particularly on these
amendments and innovations. The basic rule, which lays down the scope of application of
the new Law, has not undergone any fundamental change, except in the field of leasing
business premises and long-term hunting leases. The list of all possible means of using real
property which comes under the jurisdiction of this Law must, in the author's view, be held
to be restrictive. An explicit provision excludes hunting leases and contracts for the leasing
of council houses from the scope of the new Law. Although the letter of the law does not
point to any limitation, it can be .concluded from the Parliamentary debates that the new
Law does not apply to short-term leases during the tourist season. Agreements for the
leasing of business premises and farm leases do not come within the scope of the Law in as
much as these fields are governed by special legislation, which, according to the author,
will lead to a great number of difficulties of interpretationin applying the Law to leases for
business premises.
As was the case under previous temporary rent legislation, the most important part of this
Law concerns restrictions on rental charges and compensations laid down by contract in
respect of real property. In 1981, these may not exceed the amount statutorily claimable as
at 31 December 1980, increased by 6 per cent. In order to be able to apply the increase
allowed by law, the basic rule that contracts must include and adjustment or indexing
clause still holds. Since all previous temporary rental Laws had been repealed by the new
Law, the uniform mandatory indexing formula has also been abolished, much to the
author's regret. The reference price for establishing the maximum rental charges is.the
amount satutorily claimable as at 31 December 1980, which in the author's view means
that the principle of limitation in time has to be taken into account.
A complete innovation is the rule of equity in Article 5, which makes it possible to apply
such increases in rental charges as are allowed by law to the agreements which contain no
index-linking clause, in as much as they had been extended by the new Law. Because they
contained no index -linking clause, the rental charges in these agreements had to be retained
unaltered, although they were extended annually.
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The possibility of imposing an exceptional increase in rental charges, or of obtaining the
compensation provided under the contract, which exceeded the statutory maximum, was
retained without any amendment, provided that the party invoking restoration works and
improvements for this purpose can show that these were carried out with the explicit or tacit
assent of the party benefiting from these improvements. The rules relating to these charges
and costs have remained virtually unaltered in the new Law. By laying down, in Article 3,
that limitations in the rental charges or in the compensation provided in the contract applies
even where the parties change their identity or capacity, or where a new agreement is
concluded between the same parties, the legislator put an end to previous controversies
surrounding the concept of "new leasing contracts''. Where a lease agreement is concluded with a new tenant, the amount of the basic rental charges may be freely negotiated
between the parties.
The author devotes. a great deal of attention to the application of the limits imposed on
rental charges for the leasing of business premises. He analyses the problem of co-ordinating this Law with that relating to leasing agreements for business premises both at the time
of their conclusion and for the duration of the agreement, and regarding both the possibility
of a triennial review of the rental charges and that of renewing the lease.
The statutory extension of such agreements as are subject to the new Law was retained as
being a necessary corollary to the rate restrictions contained in the Law. The four
exceptions to this statutory extension have remained the same: concession by the beneficiary of the extension, contracts for the leasing of business premises, expropriation or
public ownership measures. A new feature is that the tenant, or the beneficiary of the
extension, must give notice by registered post which will serve as evidence. As before,
statutory extensions are opposable to the purchaser of the real property.
The grounds for withdrawing the statutory extension have undergone but slight changes.
The withdrawal of the extension in order to rebuild the real property either wholly or in part
no longer requires prior demolition or that the works concern the basic construction. If the
extension is withdrawn on the grounds of personal and effective use of or of an intention to
rebuild, notice must henceforth be given by registered letter stating the exact reason and
period of notice. When the person whose property is being used fails to use the property
himself or does not commence reconstruction in accordance with the law, he could incur a
heavy financial penalty which could assume the form of total compensation.
Another new feature is the provision laid down in Article 6, under which claims based
either wholly or in part on the new Law are subject to a limitation of one year, commencing
on the date of the facts which gave rise to the claim. The abolition of all previous temporary
rent Laws has also entailed that the compulsory conciliation procedure which had to
precede each claim based either wholly or in part on these Laws, has also been abolished, a
fact also rued by the author. Claims based on the new Law must be instituted in accordance
with ordinary summons proceedings. The Cour de Cassation having held in two decisions
that tht; provisions of previous temporary rent Laws relating to restrictions on rental
charges and the statutory extension oflease agreements are measures ofpublic policy, the
author considers that the same applies to the provisions laid down in the new Law, which
have the same portent, in as much as they are deemed to contribute to achieving the general
socio-economic objectives of combating inflation and moderating incomes.
In his conclusion, the author assesses the extent to which the new Law, which is a lightly
amended version of the text of the Storme proposal, achieves the objectives sought by this
parliamentary initiative. In so doing, he briefly recalls the main points which could be held
to be an improvement on the previous rent Laws.

131

ZUSAMMENFASSUNG
DAS NEUE ZEITWEILIGE MIETGESETZ YOM 23. DEZ. 1980:
MEHR ALS EINE KOORDINATION

Das sehr stark auseinandergehende Programm der Massnahmen die seit Ende 1974 zur
Bekampfung der Wirtschaftskrise von der Regierung und dem Parlament erlassen wurde,
umfasste auch vom Anfang an die Mietgesetzgebung. Die zeitweiligen Mietgesetze, die
seit 1975 von Jahr zu Jahr aufeinanderfolgten, wurden in der Rechtslehre mit scharfer
Kritik bewirtet wegen ihres komplizierten Charakters, der mangelhaften Gesetzgebungstechnik die dabei angewendet wird, und den daraus folgenden Interpretationsschwierigkeiten. All das hat zu einem grossen Mass der Rechtsunsicherheit gefiihrt.
Weil einerseits die Gesetzesvorlagen, die eine grundlegende Reform der Mietgesetzgebung bezwecken, nicht vor Ende 1980 genehmigt werden konnten, und andererseits es
zu erwarten war, dass die Regierung aufs neue ein Gesetzentwurf vorlegen wiirde in dem
das zeitweilige Mietgesetz vom 27. Dez. 1977 ganz einfach urn ein Jahr verHingert werden
sollte, wurde vom Senator M. Storme ein Gesetzentwurfvorgelegt in der Absicht zu einer
Koordination der existierenden zeitweiligen Mietgesetze zu kommen und eine Losung zu
finden fiir die Interpretations- und Anwendungsprobleme die in der Praxis entstanden sind.
Die fiihrenden Grundsatze dieser Gesetzesvorlage sind im Text des neuen zeitweiligen
Mietgesetzes vom 23. Dez. 1980 zuriickzufinden, obschon auch der einschlagige Regierungsentwurf beriicksichtigt wurde.
Im grossen Ganzen blieb die Essenz der friiheren zeitweiligen Mietgesetzgebung im neuen
Gesetz beibehalteri, allerdings muss eirie Reihe nichtunwichtiget :kndetungen;·die einer
naheren Besprechung bedi.irfen, erwahnt werden. In seinem Artikel widmet der Verfasser
vor allem diesen Anderungeil seine Aufmerksarilkeit.
Die Grundregel, in der der Anwendungsbereich des neuen Gesetzes umschrieben steht, ist
keinen nennenswerten Anderungen unterworfen, mit Ausnahme der Handelsmiete und der
Jagdpacht. Die Aufziihlung der moglichen Bestimmungen des unbeweglichen Gutes soll
laut des Autors limitativ verstanden werden. Mit einer ausdriicklichen Gesetzbestimmung
wurden die J agdpacht und die Mietvertrage hinsichtlich der sozialen W ohnungen aus dem
Anwendungsbereich des neuen Gesetzes ausgeschlossen. Obwohl der Gesetztext in
diesem Punkt keine Beschrankung umfasst, kann der Parlamentsdebatte entnommen
werden dass das neue Gesetz auf die kurzfristige V ermietung wahrend der touristischen
Saison nicht anwendbar ist. Die Handelsmiete und Pachtvertrage unterstehen dem Gesetz
nicht in dem Masse, in dem dafiir besondere Bestimmungen gelten. Letztere Redewendung wird laut des Autors bei der Anwendung auf die Handelsmiete, zu manchen Interpretationsmoglichkeiten fiihren.
Wie es bei den friiheren zeitweiligen Mietgesetzen der Fall war, bildet der wichtigste Teil
des neuen Gesetzes die Beschriinkung der Mietpreise und der vertragsmiissigen Entgelte
fiir die Nutzung eines unbeweglichen Gutes. Im Jahre 1981 sollen diese nicht mehr
belaufen als den Betrag der am 31. Dez. 1980 gesetzlich einziehbar war, urn 6 Prozent
erhOht. Urn die gesetzlich genehrnigte Steigerung anwenden zu konnen, gilt weiter die
Grundregel, dass der Vertrag eine zeitmiissige Anpassungsklausel oder eine Indexierungsklausel umfassen muss. W eil alle friiheren zeitweiligen Mietgesetze durch das neue Gesetz
aufgehoben wurden, wurde gleichfalls die einformige gesetzliche Indexierungsformel
abgeschafft, was vom Autor bedauert wird. Der Referenzbetrag fiir die Feststellung des
hochstverschuldeten Mietpreises ist der Betrag der am 31. Dez. 1980 gesetzlich einziehbar
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war, was !aut des Autors bedeutet, dass die Grundsiitze der Rechtsverwirkung und der
Verjiihrung beriicksichtigt werden miissen.
Ganz neu ist die Billigkeitsregel vom Art. 5, die ermoglicht die gesetzlich genehmigte
Mietpreissteigerung auch auf die Vertriige die keine Indexierungsklauseln vorweisen
anzuwenden, so weit sie kraft des neuen Gesetzes verliingert werden. Wegen des Fehlens
einer Indexierungsklausel sollte der Mietpreis dieser Vertriige vorher ungeiindert behalten
bleiben, obwohl diese von Jahr zu Jahr von Rechtswegen verliingert wurden.
Die Moglichkeiten urn eine Sondersteigerung des Mietpreises oder des vertragsmiissigen
Entgeltes iiber dem gesetzlich zuliissigen Hochstbetrag zu bekommen, wurden ungeiindert
behalten, unter der Bedingung dass derjenige der sich dazu auf Umbau- oder Verbesserungsarbeiten beruft, beweisen muss, dass diese mit der ausdriicklichen oder stillschweigenden Billigung des Nutzniessers ausgefiihrt wurden. Auch die Kosten- und
Lastenregelung wurde nahezu unveriindert in das neue Gesetz aufgenommen. Indem der
Gesetzgeber im Art. 3 bestimmt, dass die Beschriinkung des Mietpreises oder des vertragsmiissigen Entgeltes anwendbar bleibt, auch wenn sich die Identitiit oder die Qualitiit
der kontrahierenden Parteien iindert oder wenn zwischen denselben Parteien der Mietvertrag erneuert wird, hat er den ehemaligen Streitigkeiten iiber den Begriff, ,neuer Mietvertrag" ein Ende gesetzt. Wenn ein Mietvertrag mit einem anderen neuen Mieter abgeschlossen wird, darf in Zukunft der Betrag der Ausgangsmiete frei zwischen den Parteien
bedungen werden.
Der Verfasser widmet der Anwendung der Mietpreisbeschriinkung auf die Handelsmietvertriige grosse Aufmerksamkeit. Er erforscht die Problematik der Koordination
mit dem Handelsmietegesetz sowohl bei dem Abschliessen eines Handelsmietvertrags wie
im Laufe des Kontrakts, sowohl hinsichtlich der Moglichkeit einer dreijiihrlichen Revision
des Mietpreises wie bei der Erneuerung der Handelsmiete.
Die gesetzliche V erliingerung der Vertriige die dem neuen Gesetz unterstehen wurde als ein
unentbehrlicher Schlusstein der preisbeschriinkenden Massnahmen im neuen Gesetz
beibehalten. Die vier Ausnahmen der gesetzlichen Verliingerungsmassnahme sind dieselben geblieben: namentlich, der Verzicht durch denjenigen der den Vorteil der Verliingerung geniesst, die Handelsmietvertriige, die Enteignung oder Erwerbung im offentlichen
Interesse und die Bestimmung fiir einen Dienst im offentlichen Interesse. Neu ist allerdings, dass der Mieter, oder derjenige der den Vorteil der Verliingerung geniesst,
angesichts der Nachweise durch einen Einschreibebrief bei der Post kiindigen muss. Die
gesetzliche Verliingerung gilt weiter wie vorher hinsichtlich des Kiiufers des unbeweglichen Gutes.
Die Griinde zur Widerrufung der gesetzlichen Verliingerung haben sich nur Ieicht
geiindert. Fiir die Widerrufung der Verliingerung urn das unbewegliche Gut vollig oder
teilweise umzubauen, ist nicht mehr erforderlich, dass dem Umbau eine Niederreissung
vorangeht, noch dass die Arbeiten den Rohbau gelten. Bei der Widerrufung der Verliingerung wegen personlicher und effektiver Inanspruchnahme oder wegen des Umbauvorhabens, muss die Kiindigung kiinftig durch einen Einschreibebriefbei der Post geschehen,
in dem der genaue Grund und die Kiindigungsfrist erwiihnt werden. Wenn derjenige der
Genuss des Gutes verschafft, ohne eine wichtigen Grund nachzuweisen das Gut nicht
benutzt, oder mit dessen Umbau nicht anfiingt, wie gesetzlich vorgeschrieben wird, kann
er sich im solchen Fall eine schwerere finanzielle Bestrafung zuziehen denn er kann zum
volligen Schadenersatz verurteilt werden.
Ganz neu ist die Bestimmung vom Art. 6, die die Klagen die sich vollig oder teilweise auf
das neue Gesetz griinden, einer einjiihrigen Verjiihrungsfrist unterstellt, die bei den
Tatsachen eingeht die zur Klage veranlassen.
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Die Abschaffung aller friiheren zeitweiligen Mietgesetze hatte auch zur Folge, dass der
gezwungene Versohnungsversuch, der jeder Klage die sich vollig oder teilweise auf diese
Gesetze griindete, vorangehen musste, gleichfalls aufgehoben wurde, was vom Autor
bedauert wird. Die auf das neue Gesetz gegriindeten Klagen miissen gemass dem gemeinrechtlichen Vorladungsverfahren eingeleitet werden.
Nachdem das Kassationsgericht in zwei Urteilen von 1978 und 1979 erkliirte, dass die
Vorschriften der friiheren zeitzweiligen Mietgesetze hinsichtlich der Beschrankung der
Mietpreise und der gesetzlichen Verlangerung der Mietvertrage der offentlichen Ordnung
gehoren, meint der Verfasser, dass derselbe Charakter den Bestimmungen des neuen
Gesetzes mit derselben Art und Tendenz zuerkannt werden sollte, in dem Masse in dem
diese zur Verwirklichung des allgemeinen sozial-wirtschaftlichen Zieles der Inflationsbekiimpfung und der Einkommensmiissigung beitragen.
In seinen Schlussbemerkungen untersucht der Verfasser, in welchem Masse im neuen
Gesetz, das eine leicht geiinderte Version des Textes der Gesetzesvorlage Storme darstellt,
die Zielsetzungen die mit dieser parlarnentarischen Initiative beabsichtigt wurden, verwirklicht wurden. Dabei bringt er kurz die wichtigsten Punkte in Erinnerung, in denen im
Vergleich zu den friiheren zeitweiligen Mietgesetzen wohl oder nicht von einer Verbesserung die Rede sein kann.
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