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AFDELING 1 

IS DE HANDELSHUURWET VAN TOEPASSING? 

I. TOEPASSINGSGEBIED. BEZETTING TER BEDE. GELEGENHEIDSHUUR 

1. Men weet dat het Hof van Cassatie in twee arresten van 30 april 1971 
en 17 maart 1972 heeft beslist dat de rechter ten grande soeverein kon 
vaststellen, op grond van de clausules van de overeenkomst en van de 
omstandigheden waarin deze gesloten werd, dat het de gemeenschap
pelijke bedoeling van de partijen is geweest, zonder enige gedachte van 
wetsontduiking, slechts een recht van bezetting ter bede van het ingebruik 
gegeven goed tot stand te brengen, ter uitsluiting van elke huurovereen
komst(1). Een eerste voorwaarde voor de toepassing van de Han
delshuurwet is dat het tussen partijen gesloten akkoord een huurovereen
komst zij. Buiten het toepassingsgebied van de Handelshuurwet vallen 
dus de overeenkomsten van bezetting ter bede. De rechters ten grande 
waarderen op soevereine wijze de bedoelingen der partijen. Belangrijk is 
dat in beide gevallen voor de bezetting een vergoeding diende betaald, 
vergoeding waarvan blijkbaar niet vereist wordt dat ze beduidend lager 
zou zijn dan de normale huurwaarde, en dat de duur van de bezetting ter 
bede respectievelijk meer dan vijf jaar en bijna een jaar duurde. 
De feiten waren de volgende. Speculanten in onroerende goederen sloten 
in het ene geval een verkoopsovereenkomst betreffende twee aanpalende 
huizen onder de opschortende voorwaarde dat de koper de vereiste toela
ting zou bekomen om een service-station op te richten. Intussen kreeg een 
handelaar in tweedehandswagens het recht de huizen te betrekken, maar er 
werd duidelijk gepreciseerd dat het slechts om een zeer tijdelijke en 
onzekere occupatie ging. 

(*) De rechispraak is overvloedig in deze materie. Slechts de meest kenschetsende cassatiearresten 
zullen daarom besproken worden. Voor wat verdere literatuui" betreft: zie achteraan. 
(1) Cass., 30 aprill971,R.W., 1972-1973, 1093; Cass., 17 maart 1972,R.W., 1971-1972, 1777. 
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In het andere geval kocht een financieringsmaatschappij de Antwerpse 
metrobioscoop. In afwachting van het vinden van een nieuwe bestemming 
voor het gebouw en op verzoek van de vroegere uitbaters verbond de 
financieringsmaatschappi j er zich toe de bios coop van maand tot maand in 
het genot van de vroegere uitbaters te laten, tegen betaling van een 
maandelijkse prijs van 17.000F. om hen van dienst te zijn, en het eigen
dom inmiddels iets te laten opbrengen. Er werd een zeer korte opzeg
gingstermijn van tien dagen bepaald. 
Het Hof maakt dus een duidelijk onderscheid tussen een huurovereen
komst en een overeenkomst waarbij de eigenaar van een onroerend goed 
aan een ander tegen betaling de bezetting ter bede (a titre precaire) van dat 
goed toestaat. Het Hof definieert beide contracten als volgt: overeenkom
stig artikel 1709 B. W. is de huurovereenkomst een contract , , waarbij de 
ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen 
hebben gedurende een zekere tijd en tegen een bepaalde prijs, die de 
laatstgenoemde zich verbindt te betalen''. Typisch voor een contract 
strekkende tot bezetting ter bede is daarentegen dat de eigenaar , ,zich niet 
verbonden heeft om , ,de nemer'' het genot van de goederen te doen 
hebben gedurende een zekere tijd, maar hem slechts de bezetting ter bede 
van het goed heeft toegestaan en zich het recht heeft voorbehouden om op 
ieder ogenblik-over-hetgoed-te-kunnen-beschikken'' .-- -----------------
Het erkennen van een genotsrecht ter bede, naast een recht van verhuring, 
lijkt een nuttige verfijning. De huurder haalt uit de overeenkomst tegen
over de verhuurder een aanspraak op genot van de verhuurde zaak; de 
nemer ter bede, daarentegen, haalt uit de overeenkomst een voorrecht om 
het genot van de zaak te hebben tot wederopzegging toe. M.a.w. krach
tens het hem verleende voorrecht mag de nemer iets doen wat hem anders 
niet zou toegestaan zijn; in de voorrechtrelatie ligt evenwel geen juridi
sche binding besloten, zoals blijkt uit de mogelijkheid tot opzegging in 
hoofde van de eigenaar. 
Met die arresten heeft het Hof van Cassatie het bestaansrecht erkend van 
een instituut dat door een deel van de rechtsleer werd bekritiseerd. Om dit 
te doen, legde het Hofer evenwel de nadruk op dat de rechter ten grande 
had vastgesteld dat de eigenaar , ,een ernstige en belangrijke reden had om 
zich niet te binden voor een zekere tijd en dat er omstandigheden beston
den die de bezetting ter bede wettigden, zonder enige gedachte van 
wetsontduiking". Dit laatste is belangrijk: kwalificatie van de be
schouwde rechtsverhouding als bezetting ter bede leidt er immers toe in 
het betrokken geval, dat de wet op de handelshuurovereenkomsten, in 
weerwil van haar dwingend karakter, niet van toepassing was. Deze 
conclusie is slechts gerechtvaardigd als het is komen vast te staan dat 
partijen bedoelde wet niet hebben ontdoken. 
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2. In 1976 besliste het Hof van Cassatie (2), in dezelfde lijn, maar ditmaal 
op grond van artikel 2, eerste lid van de Handelshuurwet, die het heeft 
over de niet-toepasselijkheid van de Handelshuurwet op de handelshuren 
die om redenen van de natuur van het goed of van zijn bestemming of van 
de gebruiken normalerwijze toegestaan worden voor een duur van minder 
dan een jaar' dat het genoemde artikel de zogezegde gelegenheidshuren 
betrof, het is te zeggen de huren waarvan de duur beperkt wordt tot de 
gebeurtenissen die het sluiten van de overeenkomst hebben gerechtvaar
digd. Het vonnis a quo stelde op gemotiveerde wijze vast dat de huur 
zonder bedrieglijke intentie gesloten werd, dat ze duidelijk gesloten en 
aanvaard werd met het oog op een duidelijk bepaalde gebeurtenis, met 
name het verlijden van een verkoopsakte tussen partijen, en dat in af
wachting van die authentieke akte de partijen beslist hebben een huur te 
sluiten met de uitdrukkelijke vermelding dat deze slechts geldig was voor 
de beperkte duur van in casu 1 augustus 1972 tot 1 februari 1973 zonder 
Iatere verlenging; aldus beslist het vonnis a quo op wettelijke wijze dat de 
huur die gesloten werd tussen partijen de kenmerken vertoont van een 
zogenoemde gelegenheidshuur die bedoeld is in artikel 2 en dat hij buiten 
het toepassingsgebied van de Handelshuurwet valt. 

3. Merken we terloops op dat eenzelfde standpunt ingenomen werd met 
betrekking tot de toepassing van de pachtwetgeving: de eerste toepas
singsvoorwaarde is het bestaan van een huurcontract. In afwachting van 
de verdeling van de erfenis troffen de mede-erfgenamen schikkingen om 
de landbouwgrond van het ouderlijk bedrijf voor een korte tijd in gebruik 
te geven aan een van hen, teneinde de continui"teit in de exploitatie te 
verzekeren. Aldus sluiten zij een contract sui generis af, waarop de 
pachtwet niet toepasselijk is (3). 

II. EFFECTIEVE UITOEFENING VAN EEN KLEINHANDEL 

4. Artikel 1 van de Handelshuurwet bepaalt dat het verhuurde onroerend 
goed in hoofdzaak moet gebruikt worden voor het uitoefenen van een 
kleinhandel. Het Hof van Cassatie heeft deze termen nader omschreven. 
Het is niet voldoende dat de huurder en de verhuurder de be doe ling hadden 
om aan het verhuurde goed de door de wet vereiste bestemming te geven. 
Deze bedoeling moet in praktijk omgezet worden, en niet louter theore
tisch blijven. Wanneer nu in het onroerend goed nooit een kleinhandel 
werd uitgeoefend - niettegenstaande de in de overeenkomst tussen par-

(2) Cass., 26 maart 1976, R.W., 1975-1976, 2642; J.T., 1976, 677. 
(3) Cass.,27 juni 1975,Pas., 1975,1, 1049;Arr. Cass., 1975, 1148;R.W., 1975-1976, 605,Rec. 
gen. Enr. Not., 1976, 409. 
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tijen uitgedrukte bedoelingen - en de huurder de opzegging betekent 
v66r het verstrijken van de overeengekomen termijn van 27 jaar, dan is 
artikel 3, derde lid van de Handelshuurwet alsdusdanig niet van toepas
sing (4). 

Ill. 0PENBAAR DOMEIN 

5. Het cafe-restaurant dat ingericht werd op het domein van de Staat 
langsheen een buiten dienst gestelde spoorweglijn, staat op privaat 
staatsdomein. Bijgevolg kan de handelshuurwetgeving erop van toepas
sing zijn. 
Het openbaar domein is daarentegen onvervreemdbaar en buiten de handel 
en kan niet in huur gegeven worden; alleen een concessie, d.w.z. per
soonlijke rechten, kunnen verleend worden. Een concessie heeft steeds 
een voorlopig en essentieel herroepelijk karakter: van handelshuur in 
hoofde van de concessiehouder kan er geen sprake zijn. In beroep stelde de 
rechtbank van eerste aanleg te Mechelen vast dat bepaalde onroerende 
goederen die ten dele tot het openbare domein en ten dele tot het privaat 
domein van de gemeente behoren, een geheel vormen. Daaruit volgt dat ze 
niet wettelijk het voorwerp van een handelshuurovereenkomst kunnen 
uitmaken, wat ook het r~spectieve aandeel van de goederen van het 
openbaar domein en die van het privaat domein in het geheel is. Het 
cassatieberoep tegen dit vonnis strandde in feite ( 5). 

AFDELING 2 

DE INDEXATIE VAN DE HUURPRIJS 

I. DE GLIJDENDE SCHAAL 

6. In veruit de meeste handelshuren wordt het beding van een of andere 
glijdende schaal opgenomen. Het nut van dergelijke bedingen bestaat erin 
dat de huurprijs regelmatig wordt aangepast aan de levensduurte en dat de 
verhuurder beschermd wordt tegen de muntontwaarding. 
Sinds het cassatiearrest van 1 december 1966 wisten we met zekerheid dat 
geen enkel artikel in de handelshuurwet zich verzette tegen het aannemen 
van een glijdende schaal of een vaststelling van de huurprijs met verwij
zing naar het indexcijfer van de consumptieprijzen. Sinds de wet van 31 
maart 1976 is echter wel de enige parameter de index der kleinhandelsprij
zen geworden. 

(4) Cass., 5 februari 1971, R.W., 1970-1971, 1851; T. Not., 1971, 163. 
(5) Cass., 4 januari 1974, R.W., 1973-1974, 2259. 
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7. Ben indexatieclausule kan geldig bedongen worden, maar mag geen 
beletsel zijn voor een eventuele driejaarlijkse herziening van de basis van 
de huurprijs; ze kan ook geen verandering zijn van die herziening. 
De glijdende schaal is geen herziening van de huurprijs, doch enkel een 
wijze van vaststelling van de huurprijs: in de plaats van een onveran
derlijke en vaste som wordt een veranderlijke vergoeding aangenomen. 

Een voorbeeld 

de index stijgt 

Het verkeer 
wordt afgeleid 

5.000F 

5.000F 

Er is geen indexatieclausule 

na zekere 
termijn 
+20% 

de handels
waarde daalt 
met 15% 

= 6.000F 

=4.250F 
4.250+20% = 

5.100F 

8. lndien men vergat een indexatieclausule op te nemen kan dat slechts bij 
de hernieuwing van de huur na negen jaar goedgemaakt worden. 
Bij gelegenheid van een herziening mag de rechter in de huurovereen
komst geen indexatieclausule inlassen, noch andere bepalingen ervan 
wijzigen. 
De voorzienbare stijding van de index der kleinhandelsprijzen is an
derdeels geen nieuwe omstandigheid die een herziening van de huurprijs 
volgens artikel 6 van de Handelshuurwet mogelijk maakt. 

Ingebrekestelling? 

~· De partijen hadden gepreciseerd in hun overeenkomst dat om de drie 
jaren de huurprijs dezelfde proportionele wijziging zou ondergaan als het 
indexcijfer en dat die aangepaste huurprijs voor de volgende drie jaren zou 
gelden. Het Hof van Cassatie besliste dat de rechter die overeenkomst kan 
interpreteren in de zin dat de wijziging automatisch, zonder ingebreke
stelling, kan intreden. Artikel 6 van de Handelshuurwet verbiedt zo'n 
automatische huurprijsaanpassing niet(6). 

Een indexatieclausule is er, doch de verhuurder is verstrooid ... 

10. Is een indexatieclausule in de huurovereenkomst voorzien, en ont
vangt de verhuurder op elke vervaldag de betaling van de huurprijs zonder 

(6) Cass., 7 januari 1977, J.T., 1977,470. 
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de aanpassing aan de index te eisen, en geeft hij een kwijtschrift zonder 
enig voorbehoud, dan is die betaling bevrijdend. Indien er geen dwaling of 
rnisbruik van vertrouwen was, kan hij nadien de aanpassingen die hij 
naliet te vragen, niet meer opeisen. Aldus de vrederechter te Namen(7). 
Voor de nog te lopen periode, is echter de aanpassing van de huurprijs aan 
de index mogelijk en dient de clausule toegepast: de vorige kwitanties zijn 
geen bewijs van een verzaken aan de indexaanpassing. 
Volgens de meeste vrederechters nochtans impliceert het eenvoudig aan
vaarden van de. huur aan de oude index (of schaal) zonder de minste 
reserves geen verzaking aan de verschuldigde verhogingen. Men kan 
immers niet stilzwijgend van een recht afzien. Uiteraard kunnen de ach
terstallige verhogingen niet meer gevorderd worden na vijf jaar (art. 2277 
B.W.). 

II. DE TIJDELIJKE BLOKKERINGS- EN AFREMMINGSWETGEVING 

11. Die tijdelijke wetten hebben een feuilleton gevormd: de retroactieve 
wet van 10 aprill975 (eigenlijk een would-be kaderwet), 31 maart 1976 
( een , ,pot-pourri''-wet over de economische herstelmaatregelen), 24 de
cember 1976 (wet betreffende het behoud van de tewerkstelling, de 
koopkraGht en-het-Gencurnmtievermogen vandeeconomie),en 27-decem~ 
ber 1977 (tot regeling voor 1978 van de huur- en andere overeenkomsten 
die het genot van een onroerend goed verlenen). 

12. Technisch gezien is dit een gebrekkig stuk wetgeving. Zoals Procu
reur-generaal V. Van Honste het in zijn laatste mercuriale onderstreepte, 
schreef professor Moreau-Margreve in een artikel waarvan de ietwat 
schampere titel ,La legislation des baux a Ioyer en 1977- Essai de 
comprehension'' (8) de wrevel van de auteur reeds verraadt: 

,Quand les termes de la loi sont impropres, quand les textes fran<;ais et 
neerlandais sont parfois differents, quand les dispositions de loi successi
ves s'enchevetrent et se heurtent, quand les textes conduisent a des 
solutions que leurs objectifs recusent, quand ces objectifs sont mal detinis, 
quand les travaux preparatoires sont muets ou contiennent des affir
mations qui se concilient mal avec les textes eux-memes, quand, dans la 
loi, tout quasi est detail et que chaque detail compte, !'improvisation mene 
a !'imbroglio et l'interprete en arrive a mettre en doute un jour ce qu'il 
avait considere logique le jour precedent.'' 

(7) Vred. Namen, 8 mei 1970, J. Liege, 1969-1970, 279. 
(8) MoREAU-MARGREVE, I., La legislation des baux a layers en 1977- Essai de comprehension, 
Ann. Fac. dr. Liege, 1977, 73. 
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Verder spreekt de auteur van: ,charabia, casse-tete, fatras, embrouilla
mini legal ... ''. 
Ze staat ver van aileen in haar kritiek. 
Zoals Van Rijn het nog onlangs schreef: ,Decidement, I' art de faire des 
lois parait s'etre perdu. 11 supposait, il est vrai, un travail de reflexion pour 
lequel il n'y a sans doute plus de place dans notre societe de plus en plus 
frenetique.'' (9). 

13. De eerste wet van april 1975 was niet van toepassing op de han
delshuur; de wet van 31 maart 1976 bracht de handelshuur in haar 
toepassingsgebied. 
Het weze opgemerkt dat die wetten de vrijheid van vaststelling van de 
initiele huur, noch de latere conventionele verhogingen verhinderen. Die 
wetten betreffen slechts de verhoging van de huurprijs door de werking 
van een indexatiebeding. Onderstreept weze dat de wetten van openbare 
orde zijn. 
Sinds 1 april 1976 mag in een handelshuurovereenkomst de aanpassing 
van een indexatieclausule, m.a.w. van een clausule die een periodieke 
herziening van de huurprijs voorziet, niet leiden tot een hogere huurprijs 
dan de prijs die gegeven wordt door toepassing van de formule: 

initiele hu?~.rijs ~ nie~:' indexcijfer (lO) 
1mt1eel mdexCIJfer 

Men merkt dat de parameter de index der kleinhandelsprijzen is. Vroeger 
werd aanvaard dat, vermits partijen vrij zijn de huurprijs te bepalen bij het 
sluiten van de overeenkomst, zij ook een onbeperkte keuze van referentie
bedingen hadden, zolang het recht op driejaarlijkse herziening van de 
basis van de huurprijs niet in het gedrang kwam. Dit is nu gedaan. 
Een indexatieclausule in de overeenkomst blijft vereist. De wet geeft 
trouwens slechts een maximum. Ook het ogenblik van de indexatie hangt 
van de overeenkomst af. 
Dit is een definitieve regeling die door die ,tijdelijke" wetgeving wordt 
ingevoerd. 

14. Maar vanaf 1 apri11976 reeds werd deze definitieve regeling van de 
indexatiebedingen verlamd, en dit tot een datum die intussen steeds 
verlengd werd. 

(9) Une Legislation maladroite, J.T., 1978, 533. 
(1 0) Voor de huurovereenkomsten ges1oten v66r januari 1955 is de vertrekindex die van januari 1955 
(66,03). 
Er is aan de wet een tabe1 gehecht die de conversie inhoudt van de index 1953 of 1966 aan de 
indexschaal1971. Sindsdien werdeen nieuweindex op basisjuni 1974-ju1i 1974 aangenomen zonder 
dat de Koning de tabe1 aanpaste. 
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De huurprijs werd geblokkeerd eerst tot 31 december 1976, dan tot 31 
december 1977, dan tot 31 december 1978 en dan tot 31 december 1979. 
De draagwijdte van die blokkering bestond hierin dat in die periode de 
toepassing geschorst wordt van elke verhoging. Verhoging van de basis
huurprijs of invoeging van een indexatiebeding blijft mogelijk, maar zal 
pas uitwerking hebben op 1 januari 1980. 

De handelshuurprijzen zijn geblokkeerd zoals ze waren of moesten zijn op 
1 november 1975, daarna 30 november 1976 (verhoogd met 8,5% zo de 
overeenkomst een aanvang nam v66r 1 april1976). De wet van december 
1977 bepaalde dat de huurprijs to 31 december 1978 niet hager mocht zijn 
dan wat de huurpri js bedroeg of wettelijk mocht bedragen op 30 november 
1977 + 5% ( dit is een maximum, indien de handelshuurovereenkomst 
natuurlijk een indexatieclausule bevatte). 

De jongste wet van 13 november 1978 bepaalt dat het bedrag van de huur 
voor de periode van 1januari tot 31 december 1979 niet hager mag zijn 
dan het bedrag zoals het op 30 november 1978 voortvloeit uit de bepalin
gen van de vorige wet, verhoogd met 4 %. 

15. Op onbegrijpelijke wijze sluit de wet voor de handelshuur de twee 
uitzonderingen op de blokkering uit, met name de tranformatiewerken en 
de sociale situatie der partijen(ll). 

16. De huurprijs die geblokkeerd is, blijft geblokkeerd, zelfs ,in geval 
van wijziging van de identiteit van de contractanten of in geval van een 
nieuwe huur" (artikel7, W. 24 december 1976; art. 3, W. 27 december 
1977, verlengd door de wet van 13 november 1978). 

Bedoeld wordt de overdracht van huur, verlenging van de huur, nieuwe 
huur. Hoe moet dit verstaan worden? 

Uit de voorbereidende werken van de wet van 27 december 1977 blijkt dat 
elke nieuwe huurovereenkomst tussen nieuwe partijen buiten de toepas
sing van de wet valt; elke nieuwe huurovereenkomst tussen dezelfde 
partijen valt binnen het toepassingsgebied van deze wet (zie het verslag 
van volksvertegenwoordiger Van Rompaey). 

(II) W. 27 december 1977. Artikel 2, §2: Het bedrag van de huur, de cijns, de canon of de 
vergoeding, dat voortvloeit uit de bepaling van § l, mag nochtans verhoogd worden door de 
vrederechter, die naar billijkheid beslist in de volgende gevallen: 
a) Wanneer de ingenotsteller verbeterings- of verbouwingswerken uitvoert waardoor de waarde van 
het genot van het onroerend goed verhoogd wordt; 
b) zo de respectieve sociale toestand der partijen dit vereist. 
Deze paragraaf is niet van toepassing op de handelshuurovereenkomsten. (Idem: artikel 6, W. 24 
december 1976). 
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17. De wettelijke verlenging geldt niet voor de handelshuur. De wet van 
24 december 1976 (anders dan die van maart 1976) sluit in artikel 9 de 
handelshuur uit, met name artikel 3 en artikel 13 tot en met 24 van de 
Handelshuurwet: dus de conventionele voortijdige beeindiging van de 
huur en de regeling van de huurhernieuwing. De wetgever vergat artikel 
12 (vervreemding van het verhuurde goed) te noemen, maar die hypothese 
valt er zeker ook onder. 

18. Sinds 1 januari 1978 geldt ook voor de handelshuur de regel dat de 
forfaitaire huurprijs gesplitst moet worden in de eigenlijke huurprijs en de 
huurlasten ( 12). 
De wet geeft geen opsomming van wat onder kosten en lasten dient te 
worden verstaan. Derhalve zal moeten verwezen naar gebruiken, ofwel 
naar de rechtspraak. Kan de onroerende voorheffing in aanmerking ko
men? Het lijkt niet mogelijk om die als een huurlast te beschouwen, maar 
wel als een eigendomslast. Als men die last op de schouder van de huurder 
willeggen, dan zou dit alleszins uitdrukkelijk in de overeenkomst moeten 
staan. 
Zodra de spreiding is gebeurd, zal het bedrag van de kosten vrij evolueren 
op basis van de werkelijke uitgaven. 

Maar voor de handelshuur heeft anderzijds de regel van de eigengerech
tigde inhouding op de huurprijs van het teveel betaalde (voorzien in de wet 
van 1975) nooit gegolden. De regels van het gemeen recht over de 
onverschuldigde betaling zijn van toepassing. 

19. Een krachtens de blokkeringswetten ingestelde vordering is niet ont
vankelijk als de eiser niet vooraf aan de rechter een verzoek heeft gedaan 
om de toekomstige verweerder in verzoening op te roepen. 

AFDELING 3 

DE HERZillNING VAN DE HUURPRIJS 
(ARTIKEL 6 VAN DE HANDELSHUURWET) 

20. In de lijn van de voorgaande rechtspraak besliste het Hof van cassatie 
dat een aanvraag tot herziening van de huurprijs van een handelshuis op 
straffe van onontvankelijkheid op zijn minst prima facie gegrond moet 

(12) W. 27 december 1977. Artikel2, § 3: ,Indien dekosten en delasten vervat zijn in een forfaitaire 
huurprijs, mogen verhuurder of huurder de splitsing vragen van de huurprijs en de kosten en Iasten. 
Deze laatste moeten overeenstemmen met reele uitgaven, en opgenomen worden in een afzonderlijke 
rekening. De huurder mag inzage nemen van deze rekening en de stukken ter staving vragen. 
Indien de partijen onderling niet tot een akkoord komen over de splitsing, zal de vrederechter uitspraak 
doen in aile billijkheid." 
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lijken, of voldoende concrete en precieze elementen moet bevatten die het 
waarschijnlijk maken dat de normale huurwaarde van het onroerend goed 
een evolutie onderging om reden van nieuwe omstandigheden. De ad
vocaat had in conclusie een bijkomende onderzoeksmaatregel gevraagd. 
De rechter had dit geweigerd en uitgelegd waarom hij zich voldoende 
ingelicht achtte. Het Hof van cassatie neemt hier genoegen mee. De 
rechter is vrij om te waarderen dat het noodzakelijk is een bijkomende 
maatregel te bevelen(13). 

21. Om zijn eis te zien toekennen moet de verhuurder erin slagen precieze 
en objectieve elementen aan te halen die de nieuwe omstandigheden 
uitmaken en de wijziging van de huurprijs rechtvaardigen- de bedoeling 
is niet te verhelpen aan het gebrek aan indexatie, of te verwijzen naar een 
algemene prijsverhoging. De verandering van de buurt door de oprichting 
en de inrichting van talrijke winkels en door het aanleggen, in de nabijheid 
van de gehuurde goed, van een belangrijke parkeerplaats, kunnen nieuwe 

· omstandigheden opleveren die de herziening van de huur kunnen recht
vaardigen ( 14). 

22. De afname van het publiek dat bioscoopzalen bezoekt is te wijten aan 
nieuwe levensgewoonten. Indien deze nieuwe levensstijl dagtekent van 
v66r het sluiten van de huurovereenkomst, kan deze als nieuwe omstan
digheid ingeroepen worden door de huurder met het oog op een vermin
dering van de huurrprijs. 
Ter verantwoording van de herziening van een huur kunnen slechts om
standigheden aangevoerd worden die bij de hernieuwing niet in aanmer
king konden genomen worden voor de vaststelling van de basishuur
prijs(15). 

Tijdelijke blokkeringswetgeving 

23. De wetten van 30 maart 1976 (artikel38, § 1), van 24 december 1976 
(artike18) en van 27 december 1977 (artikel4) (16) verboden eveneens de 
toepassing van de op grond van artikel 6 van de Handelshuurwet ge
vraagde herziening van de handelshuurprijs. 

{13) Cass., 30 april 1975, Pas., 1975, I, 861. 

(14) Cass., 4 mei 1972, Arr. Cass., 1972, 828. 
(15) Cass., 11 februari 1972, Arr. Cass., 1972, 543. 
(16) W. 27 december 1977. Artikel4: Elke tussen 1januari 1978 en31 december 1978 aangevraagde 
huurprijsverhoging ingevolge de toepassing van artikel6 van de wet van 30 april1951 betreffende de 
handelshuurovereenkomsten of, voor alle overige huurovereenkomsten, ingevolge de toepassing van 
een bepalingin de overeenkomst waarbij een periodieke herziening van de basishuurprijs is bedongen, 
kan slechts met ingang van 1 januari 1979 ingaan. 
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De partijen behouden het recht de herziening aan te vragen, maar de 
herziene huurprijs zal pas mogen toegepast worden vanaf 1 januari 1979. 

De wet van 23 november 1978 (art. 2) laat de toepassing van de herziene 
huurprijs toe vanaf 1 januari 1979. Dit is een uitzondering die aileen voor 
de handelshuurovereenkomsten geldt ( 16bis). 

AFDELING 4 

HUURPRIJS 

24. Voor de verhuring van een herberg bestond de huurprijs enerzijds uit 
een bepaald maandelijks bedrag, en anderzijds uit een beding van exclusi
viteit voor de levering van ons nationaal gerstenat. Laatstgenoemd beding 
werd met de voeten getreden. Het hoogste gerechtshof besliste dat dit 
verzuim zo niet de verbreking van de huur, dan toch de betaling van een 
schadevergoeding rechtvaardigde. Die vergoeding zou het verlies door de 
verhuurder van het bijkomend inkomen, door de schuld van de huurder, 
goed maken. Verre van de overeenkomst te miskennen houdt de rechter 
met de gemene wil van de partijen rekening door aan de verhuurder de 
vergoeding toe te kennen waarop hij recht heeft ter compensatie van de 
definitief veri oren inkomsten; dit gebeurt langs de aanpassing om van de 
huurprijs die in klinkende munt te betalen is. De eiser in cassatie geeft een 
verkeerde uitlegging van het bestreden vonnis. Het Hof van Cassatie 
stelde dat de rechter ten gronde niet besliste dat de huurprij s van 5. 000 F 
niet normaal was en diende herzien te worden, maar wei dat de oorspron
kelijke huurprijs uit twee elementen bestond, met name 5. 000 F in specien 
en een exclusiviteitsbeding waardoor de verhuurder een bijkomend inko
men verwierf ( 17). 

AFDELING 5 

DUUR VAN DE VERHURING 

25. Overeenkomstig artikel3 kan de duur van de huurovereenkomst niet 
korter zijn dan negen jaar. De huur heeft wel de mogelijkheid aan de 
overeenkomst een einde te maken op het einde van elke periode van drie 

( 16bis) Na langdurige bespreking werd het ontwerp in de senaat gearnendeerd. Het artikel 2luidt nu 
als volgt: ,Aan artikel2, § 1 van dezelfde wet (d.i. de wet van 27 december 1977) wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidend als volgt: ,niettegenstaande e1ke wettelijke, reglementaire of contractuele 
strijdige bepaling, maar onder voorbehoud van artikel4, doch enkel wat de handelshuurovereenkom
sten betreft, mag het bedrag van de huur, de cijns, de canon of de vergoeding betreffende de verhuring 
en overeenkomsten voor de periode van 1 januari tot 31 december 1979, niet hoger zijn dan het bedrag 
zoals het op 30 november 1978 voortvloeit nit de bepalingen van het vorige lid, verhoogd met 4 pet. ''. 
(17) Cass., 9 januari 1976, R.W., 1975-1976, 2622. 
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jaar, door opzegging van zes maanden. Dit is dwingend recht en de 
huurder kan in de overeenkomst niet rechtsgeldig afstand doen van deze 
mogelijkheid die hem door de wetgever gegeven wordt(18). De huurder 
hoeft geenszins bijzondere omstandigheden in te roepen om van dit recht 
gebruik te maken ( 19). 

26. Bij uitdrukkelijke melding in het huurcontract beschikt de verhuurder 
over dezelfde opzeggingsmogelijkheid, maar dan beloopt de vooropzeg
ging een jaar. Het Hof van Cassatie besliste in 1962 dat deze mogelijkheid 
uitdrukkelijk moet voorzien zijn in het contract. Het volstaat niet te 
verwijzen naar het gemeen recht (20). 

27. Niets verbiedt de partijen de overeenkomst voor een langere peri ode 
te sluiten. In dit geval moet de huurovereenkomst overgeschreven worden 
in de registers van de hypotheekbewaarder om de tegenstelbaarheid aan 
derden te verschaffen. 

28. Een onderhuur mag in geen geval voor een langere duur gestipuleerd 
worden dan de duur van de hoofdhuurovereenkomst(21). 

29. De Brouwerij Vandenheuvel vroeg op regelmatige wijze huurher
nieuwing, maar dit werd geweigerd om reden van een toekomstige ont
eigening van het onroerend goed ( ongemotiveerde wei gering). Toch werd 
de huurster aan de voorgaande voorwaarden in het goed gelaten. De 
rechtbank te Brussel verklaarde de vordering van de huurster, die de 
handelshuur voor een tweede periode van negenjaar wou hernieuwd zien, 
ongegrond, en stelde dat er op dit ogenblik tussen partijen geen han
delshuur bestond, maar een aan het gemeen recht onderworpen huur voor 
onbepaalde duur. 
De na te leven opzeggingstermijn zou door de plaatselijke gebruiken 
bepaald zijn, omdat het voortgezet genot van een verhuurd goed niet valt 
onder de hypothese van artikel14, derde lid van de Handelshuurwet. Die 
uitspraak werd verbroken. Het gaat in dit geval dus niet om een huurder 
die een onregelmatige aanvraag tot huurhernieuwing deed en niettemin in 
het goed gelaten werd. De aanvraag was integendeel geldig, maar werd op 
regelmatige wijze geweigerd. Spijts de weigering, blijft de huurder zonder 
strubbelingen zitten. Op grond van de dwingende bepaling van artikel3 

(18) Cass., 14 januari 1965, R.W., 1965-1966, 344. 
(19) Cass., 6 maart 1968 Arr. Cass ., 1968, 892. 
(20) Cass., 14 september 1962, Pas., 1963, I, 58. 
(21) Cass., 3 februari 1977, J.T., 1977, 731. 
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van de Handelshuurwet kan de duur van een handelshuur niet korter zijn 
dan negen jaar, behalve in het geval dat voorzien is in artikel 14, derde 
lid(22). 

AFDELING 6 

VERBOUWINGSWERKEN DOOR DE HUURDER 

30. Over de artikelen 7 tot en met 9 van de Handelshuurwet is er niet heel 
veel rechtspraak. Die materie geeft blijkbaar geen aanleiding tot vele 
betwistingen. 

31. De nadruk moet bier worden gelegd op het feit dat voor de han
delshuurovereenkomsten een dub bel regime van toepassing is : 
a) bet gemeen recht voor de aanpassingen en het oprichten van nieuwe 
gebouwen. 
b) de handelsbuurwet voor de verbouwingen. 

Om het nog even te systematiseren, kan gezegd worden dater, over bet 
algemeen gesproken, verschillende categorieen van werken zijn: 
1/. Aanpassingen, kleine werken van inwendige schilling. 

- Vb.: telefoon, T.V.-antenne, wegneembare schutsels. 
- Gemeen recht ( overeenkomst; bij stilzwijgen ervan: toegelaten) 

2/. Verbouwingswerken waardoor de structuur van het gebouw blijvend 
veranderd wordt. 
- Vb.: inslaan van de binnenmuur; plaatsen van uitstalramen. 
- Handelshuurwet: dit is de enige hypothese van artikel 7 tot en met 

9. In het gemeenrecht: op het einde van de huur geen schadeloos
stelling aan de huurder (23). 

3/. Oprichting van nieuwe gebouwen, die de aard of de bestemming van 
bet goed niet wijzigen. 
- Vb.: garage, bijgebouw aan keuken, bergplaats. 
- Gemeen recht ( overeenkomst; bij stilzwijgen ervan: toegelaten). 

Natrekking; op het einde van de huur: artikel 555 B.W. 
4/. Opricbting van nieuwe gebouwen, die de aard of de bestemming van 

het goed wijzigen. 
Gemeenrecht: niet toegelaten (huurverbreking, schadevergoeding). 

32. De verhuurder kan eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke staat 
worden hersteld indien de verbouwingen zonder zijn toestemming ge-

(22) Cass., 21 november 1974, Pas., 1975, I, 323. 

(23) Zie KRUITHOF, R.C.J.B., 1966, nr. 55 e.v. 
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beurdeno In een geval dat aan het Hof van Cassatie werd onderworpen, 
bestond de herstelling erin een dancing te doen verdwijnen om er opnieuw 
een bergkamer van te maken (24) 0 

AFDELING 7 

ONDERVERHURING EN OVERDRACHT VAN HUUR 

33. Krachtens artikel1717, eerste lid van het Burgerlijk W etboek mag de 
huurder onderverhuren, en zelfs zijn huur aan derden overdragen, indien 
dit recht hem niet ontzegd is 0 Dit geldt in beginsel ook voor de han
delshuurovereenkomsto Artikel 10 van de Handelshuurwet is slechts van 
toepassing op de onderhuur of op de overdracht van een handelshuur, 
indien deze overeenkomst uitdrukkelijk een verbod van overdracht of 
onderhuur bevato De in artikel 10 behandelde rechtspleging dient dus niet 
gevolgd te worden, indien de huurceel geen verbod van onderhuur of van 
overdracht inhoudt; dan is het gemeen recht van toepassing (25) 0 

34. Een huurder die zijn huurovereenkomst wil overdragen of onderver
huren, niettegenstaande een verbod in de oorspronkelijke overeenkomst, 
omdat die transactie gepaard gaat met de overdracht of onderverhuring 
van de -J:iandeiszaak; . wat toegefaten is door-aitikd T<J van de Han
delshuurwet, moet het antwerp van overdracht of onderhuur aan de 
verhuurder betekenen bij ter post aangetekende brief of bij gerechtsdeur
waarders-exploot. Over de inhoud van dit antwerp zijn rechtsleer en 
rechtspraak het niet altijd eenso Volgens Jo Vankerckhove(26) verplicht 
geen enkele tekst de huurder aan de verhuurder de voorwaarden van de 
overdracht of onderhuur van de handelszaak mee te deleno Als hij de prijs 
van de overdracht wil geheim houden, wat zinvol is in de mate dat de 
ve.Jhuurder niets te maken heeft met zijn persoonlijke en zuivere han
delsovereenkomsten, dan volstaat het dat hij twee onafhankelijke con
tracten opmaakt, vermits de betekening van de overdracht van de huur 
aileen volstaat. In die zin ook vonniste bijvoorbeeld de Vrederechter te 
Nijvel (27) 0 

35. In 1944 stond mevrouw Crispin aan haar intussen overleden broer en 
zijn echtgenote een huurceel toe voor het leveno Laatstgenoemden ver
huurden het gebouw in 1953 aan de echtgenoten Corlier 0 Een jaar later pas 

(24) Casso, 7 oktober 1971,Arro Casso, 1972, 1450 
(25) Casso, 19 maart 1971, Arro Casso, 1971, 7020 
(26) loTo, 1972, 333, nr. 760 
(27) Vredo Nijvel, 14 mei 1969, To Vredo, 1970, 1320 
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gaat tussen bovengenoemde partijen een verkoop van het voor de exploi
tatie noodzakelijk materiaal door. In 1969 stellen de echtgenoten Corlier 
mevrouw Crispin op de hoogte van het feit dat zij haar rechtstreekse 
huurders geworden zijn, omdat de onderhuur gepaard ging met de over
dracht van het clienteel en van het materiaal. Maar de burgerlijke recht
bank te Charleroi besliste dat artikel 11 , § 1 , tweede lid van de Han
delshuurwet afwijkt van het gemeeenrecht, en dus restrictief gei:nter
preteerd moet worden. De rechtbank weigert deze wettekst toe te passen 
wanneer de totale onderverhuring , ,niet samengaat'' met de overdracht 
van de handelszaak. Het Hof van Cassatie verwierp de voorziening tegen 
dit vonnis. Het Hof verwijst ook naar de voorbereidende werken en wijst 
erop dat het woord , ,accompagner'' van artikel 11, tweede lid en , ,fait 
ensemble'' van artikel11, § 2, eerste lid als synoniem gebruikt worden, en 
bijgevolg dezelfde restrictief te interpreteren draagwijdte hebben met 
betrekking tot het tijdstip waarop die bepaalde rechtshandelingen moeten 
gesteld worden (28). 

36. De rechtbank te Neufchateau besliste dat de onderhuurder die zich 
niet hield aan het voorschrift van artikel11, tweede lid, en niet tegelijker
tijd de hemieuwing vroeg aan de hoofdhuurder en aan de hoofdver
huurder, zich volledig overgeeft aan de willekeur van de hoofd
huurder.Maar die wettekst verzet er zich niet tegen dat de hoofdhuurder 
zich geldig verbindt jegens de onderhuurder om de hernieuwing aan te 
vragen. Ben voorziening tegen dit vonnis werd in 1975 verworpen(29). 

37. Een handelshuurder verhuurt het gehuurde goed onder en ook de 
handelszaak. Wanneer het ogenblik gekomen is om de hemieuwing van de 
huur aan te vragen, stuurt hij zijn aanvraag naar een verkeerd adres. De 
huurhernieuwing wordt hem geweigerd, en ook de onderhuurder komt 
aldus in de kou te staan. De rechter ten grande veroordeelt de hoofd
huurder om aan de onderhuurder een schadevergoeding te betalen, en de 
voorziening tegen dit vonnis van de rechtbank van Namen werd verwor
pen. Het Hof van Cassatie stelt dat het juist is dat de Handelshuurwet 
bepaalt dat de hoofdhuurder geen verbintenis tot schadevergoeding heeft 
jegens de onderhuurder die uitgewonnen wordt, wanneer de uitwinning 
het gevolg is van het feit van een derde of wanneer de weigering van 
huurhemieuwing uitgelegd wordt door de onmogelijkheid waarin de 
hoofdhuurder zich zelfbevindt om het behoud van de huur toe te staan om 
reden van zijn eigen uitwinning. Maar de bijzondere regels die door de 
Handelshuurwet uitgevaardigd worden verhinderen niet dat de algemene 

(28) Cass., I april 1976, J.T., 1976, 424. 
(29) Cass., 9 oktober 175, Arr. Cass., 1976, I, 161. 
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beginselen die de contractuele aansprakelijkheid beheersen van toepas
sing blijven vanaf het ogenblik dat de uitwinning van de hoofdhuurder het 
gevolg is van een fout in zijnen hoof de (30). 

38. De problemen m.b.t. de overdracht van de handelszaak behoren tot 
de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. 

AFDELING 8 

OVERDRACHT VAN HET VERHUURDE GOED 

39. Volgens artikell2 van de Handelshuurwet heeft de verkrijger onder 
bepaalde voorwaarden, het recht om de huurder uit het goed te zetten 
binnen de drie maanden na de verkrijging(31). Wat die laatste woorden 
betekenen is omstreden zowel door de rechtspraak als door de rechtsleer. 
Aanvankelijk werd voorgehouden dat de aanvangsdatum van die termijn 
de dag van de overschrijving van de akte van verkrijging zou zijn. Sedert 
een arrest van het Hof van Cassatie van 1958 neemt men veeleer als 
aanvangsdatum de dag van de verkrijging, waarbij het dan wel moeilijk is 
de juiste datum van de akte van verkrijging vast te stellen. De Vrederech
ter te Brasschaat sluit zich bij deze laatste mening aan, waarbij hij 
preciseert dat de datum van verkrijging de dag is waarop de huurder 
formeel, in casu door een brief van de eerste eigenaar met goedkeuring 
van de ovememer verstuurd, over de verkoop en de identiteit van de 
nieuwe eigenaar werd ingelicht, met verzoek voortaan de huurprijzen te 
storten aan laatstgenoemde. Binnen drie maanden na de overschrijving 
van de authentieke akte is in die omstandigheden laattijdig (32). Wanneer 
in een antwoord op een tijdig ingediende vraag tot huurhemieuwing 
gericht tot de toenmalige eigenaar, deze aan de huurder laat weten dat hij 
het goed verkocht heeft, en de nieuwe eigenaar op dezelfde datum aan de 
huurder laat we ten dat hij zich tegen de huurhemieuwing verzet, omdat hij 
het huis persoonlijk wenst te betrekken, is deze weigering geldig. Op de 
datum van de weigering werd de huurder op de hoogte gesteld van de 
verkoop, zelfs indien deze slechts ~ij onderhandse akte gesloten was, en 
de notariele akte en de overschrijving pas nadien zouden tot stand ko
men(33). Dit standpunt neemt ook de Vrederechter te Aalst in(34). 

(30) Cass., 11 november 1975, Pas., 1976, I, 166. 
(31) Hier kan een voorbee]d van juridisch syncretisme gegeven worden, tussen die bepaling van een 
termijn van 3 maanden van de handelshuurwet en het recht op de huur van woningen. Niet ze!den 
worden, ook door juristen regels van de handelshuur van toepassing geacht dp de huur van woon
huizen. Een verwarring eigenlijk. 
(32) Vred. Brasschaat, 29 september 1971, R.W., 1971-1972, 673. 
(33) Vred. Antwerpen, 15 januari 1969, T. Vred., 1971, 7. 
(34) Vred. Aalst, 16 december 1969, T. Vred., 1971, 176. 
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40. Een kapitaalsvennootschap, die een onroerend goed verkregen had, 
zette er de huurder uit bij toepassing van artikel 12 van de Han
delshuurwet, om er een agentschap in onder te brengen. Het is dus niet de 
hoofdzetel die erin ondergebracht werd. Dit hoeft ook niet. De beperking 
die artike117 van de Handelshuurwet voorziet bij weigering van huurher
nieuwing voor persoonlijke ingebruikneming in het geval dat de ver
huurder een kapitaalvennootschap is, is inderdaad niet toepasselijk op de 
uitzetting bij toepassing van artikel 12. De beperkende bepaling van 
artikel 17 moet strikt uitgelegd worden (35). 

41. Bij vrijwillige verkoop aan een onteigenende overheid van een on
roerend goed waarvan de onteigening ten algemene nutte beslist was, 
blijven de juridische gevolgen van de koop die van het gemeen recht (36). 
De door de verkrijger te eerbiedigen opzeggingstermijn bedraagt een jaar. 
Deze termijn moet niet uitdrukkelijk vermeld zijn in de opzegging, en het 
zal volstaan te verwijzen naar artikel 12 (37). 

42. In de lijn van vorige beslissingen beslistehetHofvan cassatie in 1976 
dat, indien het oorspronkelijk handelshuurcontract geregistreerd werd, en 
de huurder een huurhernieuwing heeft gekregen doordat de verhuurder 
naliet binnen de door de wet bepaalde termijn te reageren op de aangete
kende brief waarbij de huurder de hernieuwing aanvroeg, de uitwerking 
van de vaste datum van de oorspronkelijke huurovereenkomst zich niet 
uitstrekt tot de wettelijk tot stand gekomen huurhernieuwing. De huurder 
kan maatregelen treffen om de brief waarbij hij huurhernieuwing vraagt, · 
vaste datum te verlenen, teneinde aldus de huurhemieuwing vaste datum 
te doen krijgen(38). 

AFDELING 9 

HUURHERNIEUWING 

Vraag tot hernieuwing 

43. De huurder heeft het recht bij voorkeur hoven alle andere personen, 
de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde 
handel voort te zetten (artikel 13 Handelshuurwet). Dit recht van de 
huurder is evenwel beperkt tot drie hernieuwingen. Het aantal her-

(35) Cass., 28 mei 1970, R.W., 1970-1971, 1039. 
(36) Cass., 17 oktober 1969, Pas., 1970, I, 153. 
(37) Cass., 17 juni 1966, R.W., 1966-1967, 553. 
(38) Cass., 13 februari 1976, R.W., 1975-1976, 2422. 
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nieuwingen werd van twee op drie gebracht door een wet .van 27 maart 
1970. 
Partijen kunnen afzien van het voorkeurrecht op hernieuwing van de 
huurder, maar dan aileen onder de voorwaarden voorzien in artikel13 van 
de Handelshuurwet, eerste lid, in fine. Het akkoord van partijen dient 
vastgelegd bij authentieke akte of bij een verklaring voor de rechter 
afgelegd. Partijen hadden in een handelshuurovereenkomst een beding 
voorzien, waarbij aan de verhuurder het recht werd toegekend om bij het 
verstrijken van elke driejarige periode de huur te beeindigen om het goed 
af te breken. Volgens het Hof van cassatie in een arrest van 1971 is een 
beding waarbij de wettelijke duur van de handelsovereenkomst wordt 
beperkt aileen toegelaten door artikel 13 en bijgevolg slechts wettelijk 
indien vastgesteld in de vormen door artikel 13 voorgeschreven. Deze 
bepalingen zijn dwingend en de sanctie is nietigheid. Maar de beschermde 
partij kan aan het recht verzaken om zich op deze nietigheid te be
roepen(39). 
De clausule in een huurovereenkomst waarbi j de verhuurder aan zijn recht 
verzaakt om de hernieuwing te weigeren, m.a.w. de huurhernieuwing 
belooft, is geldig ( 40). 

Echigeizoten - --- ----- - -- -

44. Artikel215, § 2, B.W. betreffende het onroerend goed dat geheel of 
gedeeltelijk het gezin tot voornaamste woning dient, is niet van toepassing 
op handelshuurovereenkomsten. 

Ogenblik van de vraag om huurhernieuwing 

45. De vraag om huurhernieuwing te bekomen dient aan de verhuurder 
gericht ten hoogste achttien maanden en tenminste vijftien maanden v66r 
het verstrijken van de lopende huurceel. Deze termijn begint te lopen 
vanaf de oorspronkelijke overeengekomen begindatum der huurovereen
komst, en wordt berekend per dag, die van het beeindigen der huurover
eenkomst niet inbegrepen. De nietigheid van de vraag om huurher
nieuwing, spruitende uit de laattijdigheid van de aanvraag, is enkel een 
betrekkelijke nietigheid. De bepalingen van artikel14, eerste lid zijn niet 
van openbare orde ; de verhuurder kan ze dus dekken door er van af te zien 
zich op de nietigheid te beroepen ( 41). 

(39) Cass., 8 oktober 1971, R.W., 1971-1972, 53. 
(40) Cass., 6 maart 1975, J.T., 1975, 261. 
(41) Cass., 15 maart 1968, Arr. Cass., 1968, 936. 
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46. Vennits volgens artikel 11 van de Handelshuurwet de volledige 
onderverhuring met overdracht van de handelszaak gelijk staat met de 
overdracht van de huur, en de onderhuurder de rechtstreekse huurder van 
de verhuurder wordt, is het de onderhuurder, met uitsluiting van de 
hoofdhuurder, die recht heeft op huurhernieuwing. De hoofdhuurder 
oefent aldaar geen kleinhandel meer uit. Hij is geen huurder meer; hij is 
een schakel die uit de ketting gevallen is. Trouwens hij heeft geen enkele 
beschenning meer nodig daar hijzelfbewijst, door het overlaten van al zijn 
rechten, dat hij in de zaak geen belang meer heeft. Het is de onderhuurder 
die voortaan al de bepalingen van de Handelshuurwet zal mogen inroepen. 
Hij zal weliswaar slechts recht hebben op een laatste huurhernieuwing, zo 
de hoofdhuurder reeds tweemaal het recht heeft uitgeoefend(42). 

47. De huurhernieuwing moet formeel door de huurder worden aange
vraagd volgens een streng geregelde rechtspleging. De sanctie is verval: 
geen hernieuwing. · 

De huurder die zijn recht op huurhernieuwing wil uitoefenen dient enkel in 
de door de wet bepaalde vormen zijn wil ter kennis te brengen van de 
verhuurder. Hij dient geen andere verplichtingen na te komen, ook niet 
wanneer hem het aangetekend schrijven dat niet werd afgehaald door de 
verhuurder die afwezig was op het ogenblik van de aanbieding, terugkomt 
op het ogenblik waarop hij nog steeds geldig de huurhernieuwing kan 
vragen ( 43). 

48. Uiteraard is de niet ondertekende aanvraag nietig, terwijl uitdrukke
lijk dient vermeld te worden dat de verhuurder zich op dezelfde wijze en 
binnen drie maanden kan verzetten ( 44). 

49. Behoorthet verhuurde goed toe aan verschillende eigenaars in onver
deeldheid, dan moeten zij allen instemmen met de hernieuwing, tenzij het 
goed zou worden toebedeeld aan een onder hen die zijn toestemming heeft 
gegeven ( 45). 

AFDELING 10 

WEIGERING VAN DE HUURHERNIEUWING 

50. Artikel40 van de wet van 30 maart 1976 bepaalde dat alle huren van 
rechtswege verlengd werden tot 31 december 1976. 

(42) Cass., 11 juni l970,Arr. Cass., 1970,960. 
(43) Cass., 24 oktober 1968, Arr. Cass., 1969, 223; 20 rnaart 1969, R.W., 1968-1969, 1887. 
(44) Cass., 16 rnei 1969, R.W., 1969-1970, 673. 
(45) Cass., 23 februari 1968, Arr. Cass., 1968, 831. 
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Tot 1 januari 1977 mocht de verhuurder de hernieuwing niet weigeren, 
dan om volgende redenen: a) persoonlijk en effectief betrekken; b) slo
ping en wederopbouw; c) ernstige tekortkomii:J.g. 
Voor wie het mechanisme van de huurhernieuwing bij handelshuur be
grijpt, komt die bepaling onbegrijpelijk voor. 
Het is trouwens een maat voor niets geweest. Inderdaad, in artikel9 van de 
wet van 30 december 1976 wordt voor de handelshuur de wettelijke 
verlenging uitgesloten. 

Verschillende weigeringsgronden - persoonlijke ingebruikname na 
sloping 

51. Wanneer een verhuurder zich tegelijkertijd opverschillende motieveri 
beroept om de huurhernieuwing te weigeren, mag er geen tegenstrijdig
heid of onduidelijkheid ontstaan. Aldus kan de verhuurder de huurher
nieuwing weigeren in hoofdorde op grond van verschillende grove tekort
komingen van de huurder, en subsidiair weigeren zonder motief op te 
geven (artikel 16, IV). Indien immers de weigering op grond van grove 
tekortkomingen gegrond wordt verklaard, kan de verhuurder niet tot de 
betaling van een uitzettingsvergoeding veroordeeld worden, in tegenstel
ling met watzich voordoet inhet geval van artikel 16, IV (46). 
De verhuurder kan geen beroep doen op artikel 16, I, 1 van de Han
delshuurwet, wanneer de persoonlijke ingebruikneming waarop hij zich 
beroept, slechts kan gebeuren na afbraak en wederopbouw van het ge
huurde goed. Het belang hiervan m.b.t. de eisbaarheid van een uitzet
tingsvergoeding is duidelijk; bij weigering wegens persoonlijke inge
bruikneming is er geen uitzettingsvergoeding verschuldigd, terwijl bij 
weigering wegens afbraak en wederopbouw er een uitzettingsvergoeding 
gelijk aan een jaar huur dient betaald te worden. Ongetwijfeld mag de 
verhuurder' in zijn antwoord op de aanvraag van de huurder' meer dan een 
reden tegelijkertijd inroepen. Doch elke reden van weigering blijft een 
reden op zichzelf en heeft als zodanig uitwerking op de gebeurlijke 
vergoeding wegens uitzetting. 
In 1968 heeft het Hof van Cassatie reeds beslist dat de verhuurder die zijn 
wil heeft te kennen gegeven om het onroerend goed een bestemming te 
geven die elke handelsonderneming uitsluit, niet aileen een negatieve 
verplichting uit; hij moet het onroerend goed een nieuwe bestemming 
geven; hij die de gebouwen afbreekt en ze niet wederopbouwt, voldoet 
niet aan de vereiste van artikel16, I, 2(47). Slopen (met het oog op een 

(46) Cass., 26 maart 1971, R.W., 1971-1972, 899. 
(47) Cass., 22 maart 1968, Arr. Cass., 1968, 831. 

712 



latere heropbouw) is volgens dit arrest geen nieuwe niet-commerciele 
bestemming. A fortiori is het slopen (met het oog op latere heropbouw en 
persoonlijke ingebruikname) evenmin op zichzelf een persoonlijke inge
bruikname. De persoonlijke ingebruikname moet vlug gebeuren, nl. bin
nen de zes maanden, en een sloping binnen die termijn zou niet volstaan. 

Persoonlijke ingebruikname 

52. De persoonlijke ingebruikname(48) brengt de verplichting mee het 
verhuurde goed in zijn geheel te betrekken ( 49). Nochtans is het niet nodig 
dat de huurder het goed voortdurend en zonder tussenpozen zou bewonen. 
Een niet voortdurende ingebruikname volstaat, van zodra de verhuurder, 
of de in artikell6, I, 1 vermelde personen te allen tijde en naar goeddun
ken in het gebouw kunnen verblijven en dit gebouw bijgevolg niet voor 
andere doeleinden zou worden gebruikt welke door de wet in aanmerking 
zijn genomen(50). 

Ajwezigheid van een wettig belang bij de huurder 

53. Dit is het geval wanneer de huurder in de onrniddellijke buurt van het 
gehuurde goed een soortgelijke handel is begonnen. De rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel diende het begrip , ,onrniddellijke buurt'' te 
interpreteren in volgend geval. De huurder had een soortgelijke zaak 
(boekhandel) op ongeveer 400 m gelegen van het gehuurde goed. De 
rechtbank stelde dat men bij de beoordeling van het be grip , ,onrniddellijke 
nabijheid'' rekening diende te houden met de vraag of de twee boekhan
dels zich wel tot een zelfde publiek richtten. Dit was in casu niet het geval: 
de ene zaak richtte zich tot een wandelend publiek ( een galerij), terwijl de 

(48) Een vergelijking met de pachtwetgeving 
Men weet dat depersoonlijke exploitatie de meest voorkomende reden is voor de opzegging die uitgaat 
van de verpachter. Dit voornemen van de verpachter moet eerlijk en oprecht zijn. Daarover oordeeit de 
rechter ten grande soeverein (Cass., 19 april 1974, Rec. gen. enr. not., 1975, 323). Het is de 
verpachter die de geldigheid van de opzegging vordert, die moet bewijzen dat het voornemen ernstig 
en gegrond is (Cass., 17 september 1971, Pas., 1972, I, 57). 
De eigen exploitatie waarvoor opzegging wordt gegeven moet persoonlijk zijn. Wat juist onder dit 
begrip dient te worden verstaan komt in de rechtspraakniet duidelijk naar voren. Moet de Ieiding van 
het bedrijfpersoonlijk door de exploitant worden waargemaakt, ofkan zijn inzet beperkt blijven tothet 
dragen van het financieel risico? (zie SUETENS-BOURGEOIS, G., Opzegging voor eigen gebruik, anders 
in Vlaanderen dan in Walloniii?, R.W., 1976-1977, 309). 
Even nog een vergelijking met de tijdelijke blokkeringswetgeving: 
De verhuurder mag de in trekking van de wettelijke verlenging slechts vragen in drie gevallen, 
waaronder: om het verhuurde goed persoonlijk en ejfectief te betrekken of het op die wijze te Iaten 
betrekken door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen of zijn bloedverwanten in de op
gaande lijn, door zijn echtgenoot, door diens afstarnmelingen, bloedverwanten in de opgaande lijn of 
aangenomen kinderen, door zijn bloedverwanten in de zijlijn of die van zijn echtgenoot tot en met de 
tweede graad. Dus ook broer of zuster. Op grond van artikel16, I, 1 van de Handelshuurwet komen 
laatstgenoemden niet in aanmerking. 
(49) Cass., 3 januari 1974, Arr. Cass., 1974, 484. 
(50) Cass.-;19 december 1969, Arr. Cass., 1970, 380. 
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andere zaak (langs de drukke straat) zich richtte tot gehaaste mensen. Dit 
verschillend publiek laat toe een afstand van 400 m tussen de twee 
boekhandels als belangrijk te beschouwen en de toepassing van artikel16, 
I, 6° uit te sluiten(51). 

Ongemotiveerd verzet 

54. Artikel 16, IV van de Handelshuurwet kent aan de verhuurder het 
recht toe om zonder een reden te moeten opgeven de huurhernieuwing te 
weigeren, mits hij aan de huurder een uitzettingsvergoeding uitkeert. 
Volgens het Hof van Cassatie is het noodzakelijk en voldoende dat de 
huurder, aan de hand van de aan hem gedane weigering van de verhuurder, 
zich niet kan vergissen over de wil van de verhuurder om het gehuurde 
goed terug te nemen. Er moet nl. geen geijkte formulering gebruikt 
worden(52). 

Protest van de huurder 

55. De huurder heeft het recht zich tot de Vrederechter te wenden, zo hij 
van mening is dat de ingeroepen reden of redenen niet gegrond zijn. De 
opportuniteit ervan kan hij echter niet betwisten. Hij moet dit doen binnen 
de dertig- dagen vanaf-het-antwoord-van-de-Yerhuurder .. De_termijn is op_ 
straffe van verval voorgeschreven. Hij is niet van toepassing voor het 
betwisten van de redenen onder 1 o tot 3° van artikel 16 (53): echter wel 
indien tussen de ingeroepen redenen een zware tekortkoming voor
komt(54). 

Een nieuw feit 

56. HetHofvan Cassatie besliste in 1954 dat de verhuurder die zich ertoe 
beperkt na ontvangst van de aanvraag tot hernieuwing andere voorwaar
den te stellen, aan de weigering van de hemieuwing verzaakt. Hij is door 
die verzaking gebonden, behoudens nietigheid op grond van dwaling of 
bedrog. Die oplossing werd onlangs genuanceerd. 
De Grijft en co. verhuren een garage met service-station aan Poelmans en 
Renard. Ze reageren positief op de aanvraag tot hemieuwing op voor
waarde dat de huurprijs hoger zou komen te liggen en dat bepaalde lasten 
door de huurders zouden gedragen worden. De huurders brengen, zoals 
het hoort, de zaak voor de Vrederechter. Maar dan doet zich een nieuw feit 

(51) Rb. Brussel, 23 januari 1969, J.T., 1970, 265. 
(52) Cass., 8 januari 1970, Arr. Cass., 1970, 420. 
(53) Cass., 20 mei 1966, Pas., I, 1189. 
(54) Cass., 26 maart 1971, Pas., 1971, I, 686. 
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voor. Zander instemming van de verhuurders wordt de garage onderver
huurd aan een firma Petra, die een handel in verlichtingsapparatuur erin 
opent. Hiervan op de hoogte gebracht, protesteren de verhuurders tegen 
die verandering van bestemming. De rechtbank van eerste aanleg beves
tigde de beslissing van de Vrederechter die de aanvraag tot huurher
nieuwing ongegrond verklaarde. De voorziening in cassatie hiertegen 
werd verworpen. Beslist werd dat de voordelen die de Handelshuurwet 
aan de huurder verleent ter bescherming van zijn handelszaak het behoud 
van dezelfde handel veronderstelt, behoudens akkoord van de partijen. 
Indien het hem gevraagd wordt mag de rechter, zoals in casu, vaststellen 
dat er zich na het akkoord van partijen over het beginsel van de her
nieuwing een nieuw feit heeft voorgedaan dat uitsluitend aan de huurder te 
wijten is en dat van die aard is dat indien het zich vroeger had voorgedaan 
zou volstaan hebben om de weigering van de huurhemieuwing te recht
vaardigen(55). 

AFDEL!NG 11 

VERGOEDING WEGENS UITZETTING 

W ederopbouw na sloping 

57. De verhuurders weigerden aan een brouwerij de huurhemieuwing, en 
gaven als reden op dat , ,de onteigening van het pand binnenkort te 
verwachten was''. Enkele maanden later verkreeg de stad Verviers inder
daad de herberg ten algemene nutte en met het oog op de afbraak in het 
kader van de strijd tegen de krotwoningen. Het Hof van Cassatie besliste 
dat de verhuurders nochtans niet vrijgesteld waren van de betaling van een 
uitzettingsvergoeding. De verhuurders hebben zich inderdaad niet be
roepen op hun voomemen het verhuurde goed geheel of gedeeltelijk weder 
op te bouwen overeenkomstig artikel 16, 3°. De reden dat het goed 
binnenkort zou onteigend worden staat immers gelijk met een ongemoti
veerde weigering; ze staat nergens te lezen in artikel16. Eens te meer kan 
men merken dat de juiste formulering van de reden van weigering in zijn 
antwoord aan de huurder voor de verhuurder van zeer groot belang is, 
omdat de ingeroepen reden beslissend zal zijn voor het al dan niet toeken
nen van vergoeding we gens uitzetting. Als men bedenkt dat er geen 
vergoeding verschuldigd is ingeval van afbraak krachtens bepalingen van 
wetten of verordeningen, en dat de onteigening ten algemene nutte hier
onder valt, zullen sommigen wel de wenkbrauwen fronsen bij dergelijk 
formalisme. Hoe dit ook zij, de verhuurders hadden een mooi bedrag 

(55J ("'·'·· 26 mei 1977, J.T., 1977, 729. 
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kunnen besparen door de brief waarin de hernieuwing geweigerd werd 
zorgvuldig op te stellen. De verhuurders hadden dan weliswaar zelf 
moeten slopen en wederopbouwen (of liever: ze hadden tijdig moeten 
verkopen aan de stad, die dan zelf de hemieuwing op grond van sloping 
zou geweigerd hebben). 

58. Volgens een gevestigde rechtspraak moet de wederopbouw door de 
verhuurder zelf gebeuren, en niet door de verkrijger (56). In een later 
arrest beslist het Hof van Cassatie zelfs dat de eigenaar de afbraak en 
wederopbouw van zijn goed zelf moet bekostigen, en niet door een nieuwe 
huurder mag laten uitvoeren. 
De eigenaar kan zich niet op een ander ontlasten van zijn persoonlijke 
verbintenis de afbraak- en wederopbouwingswerken voor eigen rekening 
ten uitvoer te brengen(57). 

Uitzettingsvergoeding en het verlies van een handelszaak 

59. In twee arresten en met ongeveer dezelfde bewoordingen heeft het 
Hof van Cassatie zijn vroegere rechtspraak uitgediept volgens welke de 
huurder (hoofdhuurder of onderhuurder) die geen rechten kan Iaten gelden 
op de handelszaak, geen vergoeding wegens uitzetting kan bekomen. De 
volgende casuspositie zal deze problematiek beter doen begrijpen: 
brouwerij Primus koopt een goedgelegen drankhuis, dat verhuurd is aan 
brouwerij Secundus; laatstgenoemde heeft het onderverhuurd aan een 
herbergier, die eigenaar is van de handelszaak. Brouwerij Secundus 
vraagt op tijd en stond huurhemieuwing aan brouwerij Primus, maar die 
weigert op grond van artikel 16, IV. Hoofdhuurder en onderhuurder 
vragen daarop een vergoeding wegens uitzetting. In de loop van het 
geding komt er echter een overeenkomst tot stand waarbij brouwerij 
Primus rechtstreeks verhuurt aan de herbergier, achter de rug van 
brouwerij Secundus. Het Hof van Cassatie beslist dat de vergoeding 
wegens uitzetting gevraagd door brouwerij Secundus moet geweigerd 
worden, om de reden dat zij geen rechten kan laten gelden op de han
delszaak. 
Het Hof stelt dat uit de Parlementaire Voorbereiding en uit het opschrift 
zelf van de wet van 30 april 1951 volgt dat de wetgever enkel de han
delszaak heeft willen beschermen, en dat de wet van 29 juni 1955 het
zelfde doel nastreeft. 

(56) Cass., 16 september 1971, Arr. Cass., 1972, 58. 
(57) Cass., 21 juni 1974, R.W., 1974-1975, 351. 
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Door aan de huurder, die een handelspand geheel of gedeeltelijk heefi 
onderverhuurd, het recht toe te kennen de vergoeding te eisen wegens 
uitzetting als bepaald in artikel 16, IV van de Handelshuurwet, zelfs 
wanneer deze huurder geen enkele handelszaak in hetzelfde pand exploi
teert, heeft artikel 1 van de wet van 29 juni 1955 enkel de belangen van de 
handeldrijvende onderhuurder op het oog gehad. Indien de niet-her
nieuwing van de huur het verlies van de handelszaak niet tot gevolg heeft, 
heeft de vergoeding wegens uitzetting geen reden van bestaan. 
In dit geval kan de onderhuurder ze niet van de hoofdhuurder eisen, en 
laatstgenoemde kan ze niet van de verhuurder vorderen. 

Volgens A. Pauwels wordt nergens in de Parlementaire Voorbereiding 
ook maar enige toespeling gemaakt op de mogelijkheid de hoofdhuurder, 
die geen rechten heeft op de handelszaak, van enig voordeel van de wet uit 
te sluiten (58). Men voegt aan de wettekst een voorwaarde toe als men de 
uitkering van een vergoeding wegens uitzetting afhankelijk stelt van het 
bestaan van enig recht op de handelszaak. 
Er kan geen speld gestoken worden in de, logische redenering van 
A. Pauwels. Toch is het standpunt van het Hofvan Cassatie bevredigend 
voor het rechtsgevoel. Wanneer de handelszaak u:~tsluitend aan de onder
huurder toebehoort heeft hij aileen, maar dan dQ_qr verplichte bemiddeling 
van de hoofdhuurder, recht op de uitzettingsvergoeding, op voorwaarde 
nochtans dat hem door de weigering van de huur, het be zit van de 
handelszaak werd ontnomen(59). 

Gewichtige reden (art. 25, 3°) 

60. Naast een uitzettingsvergoeding kan de verhuurder bovendien ver
oordeeld worden tot de betaling van een aanvullende uitzettingsvergoe
ding indien hij het voornemen op grond waarvan hernieuwing geweigerd 
werd, niet ten uitvoer brengt, tenzij hij een gewichtige reden kan inroepen 
(artikel25, 3° Handelshuurwet). De verhuurder heeft zes maanden om het 
voomemen ten uitvoer te leggen en deze uitvoering moet verwezenlijkt 
blijven gedurende tenminste twee jaren; doet hij het niet dan zal hij fataal 
een vergoeding wegens uitzetting gelijk aan drie jaar huishuur betalen. 
Die gewichtige reden is niet enkel een toeval of een geval van overmacht, 
maar ook elke andere werkelijke, ernstige en wettige reden waarvan de 
verhuurder bet bewijs dient te leveren. In casu werd de huurhernieuwing 
door de verhuurders geweigerd op grand van hun voornemen het huis geen 
handelsbestemming meer te geven, maar het af te breken en er een 

(58) A.P.R., nr. 896. 

(59) Cass., 7 oktober 1971, R. W., 1971-1972, 1598; Cass., 4 rnaart 1971 ,Arr. Cass., 1971, 639. 
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appartementswoning te bouwen. Tengevolge echter van onenigheden die 
in een P. V .B.A., met name een immobilienmaatschappij, waarvan twee 
van de verhuurders vennoten waren, en naar aanleiding waarvan een van 
de verhuurders zich uit die vennootschap terugtrok, braken zij het huis niet 
af, doch verkochten het aan een derde. De rechter ten gronde achtte het 
bewezen dat de vennootschap gezien haar aard en bedrijvigheid, derwijze 
aan de uitvoering van de bouwplannen van de onverdeelde medeeigenaars 
zou meegewerkt hebben, dat inderdaad de in de vennootschap ontstane 
onenigheid de samenwerking tussen de medeeigenaars onmogelijk 
maakte om hun bouwplannen te verwezenlijken(60). 

Termijn. Aanvangspunt 

61. Laat ons even aan termijnberekeningen doen. Dat moet trouwens 
dikwijls gedaan worden bij toepassing van de formalistische handelswet. 
Op 15 januari 1970 werd een verzoekschrift ter oproeping in verzoening 
neergelegd om een uitwinningsvergoeding te bekomen overeenkomstig 
artikel 28 van de Handelshuurwet. De handelshuur was verstreken op 14 
januari 1969. De rechtbank te Brugge besliste dat het verzoek een dagje te 
laat werd neergelegd. De voorziening in cassatie hiertegen werd verwor
pen(61). De bij artikel28 bepaalde termijn neemt een aanvang vanafhet 
verstrijken van de huurovereen:Komst, dus vanaf 14janliati 1969. ov-er.: 
eenkomstig artikel52, 53 en 54 Ger.W. begon de vervaltermijn te lopen 
vanaf 15 januari 1960 om op 14 januari 1970 te eindigen. De eiser in 
cassatie stelde dat vermits de huurovereenkomst pas op 14 januari 1969 te 
middernacht verstreek, de uitwinning zich pas op 15 januari 1969 heeft 
kunnen voordoen. Volgens het Hof van Cassatie vall en de uitwinning en 
het verstrijken van de huurovereenkomst samen. Juridische muggenzif
terij, waarvan echter een mooi bedrag aan uitzettingsvergoeding af
hangt. .. 

62. Ben verhuurder weigerde de hernieuwing, omdathij voornemens was 
een gedeelte van het pand waarin de uittredende huurders hun bedrijf 
uitoefenden herop te bouwen. De huurders kwamen er achter dat de 
werken minder dan drie jaren huur gekost hadden. 
De termijn van artikel 28 om de vordering in te stellen om de uitzet
tingsvergoeding te bekomen begint te lopen bij de voltooiing van de 
werken, zelfs indien de huurders dan nog niet op de hoogte waren van de 
werken. 

(60) Cass., 9 februari 1973, Arr. Cass., 1973, 576. 
(61) Cass., I oktober 1976, R.W., 1976-1977, 1468. 
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Een voorziening in cassatie tegen die uitspraak van de rechtbank te 
Verviers werd verworpen(62). 

63. De verhuurder voerde, om de huurhernieuwing te weigeren, aan dat 
hij het goed persoonlijk en werkelijk in gebruik zou nemen. Zes maanden 
na het vertrek van de huurder was dit nog niet gebeurd. De termijn van 
artikel 28 begint te lopen bij bet verstrijken van die zes maanden(63). 

Retentierecht 

64. Op grond van artikel 27 van de Handelshuurwet heeft de huurder bet 
recht in bet gehuurde goed te blijven zitten zonder enig huurgeld te 
betalen, zolang hij de uitzettingsvergoeding waarop hij recht heeft of 
althans bet deel van die vergoeding dat niet ernstig betwist wordt, niet 
ontvangen heeft. 
Het Hof van Cassatie besliste dat de huurder dit recht slechts heeft op 
voorwaarde de verplichting van de verhuurders hem die uitzettingsver
goeding te betalen, niet te betwisten, met name door zich op zijn recht op 
een nieuwe huur te beroepen. De huurder die een geding inspant om zijn 
recht op een nieuwe huur de doen erkennen, kan slechts in het pand blijven 
zitten zonder huurgeld te betalen vanaf de definitieve beeindiging van die 
procedure, dit is vanaf het cassatiearrest waarbij de voorziening van de 
huurder tegen het vonnis volgens welke hij geen recht had op een nieuwe 
huur, verworpen werd(64). 

BESLUIT 

65. Sociologische vaststelling: wanneer men de gepubliceerde recht
spraak inzake handelshuur doorneemt, wordt men getroffen door het feit 
dat een grote meerderheid van gedingen de horeca-sector betreffen. 
Brouwerijen zijn dikwijls partij in die processen. 

66. Men weet dat de Handelshuurwet zeer formalistisch is. 

De rechtbanken blijven strikt waken op de naleving van vormen en 
termijnen. Een handelshuurder zou eigenlijk steeds door een juridisch 
adviseur moeten bijgestaan worden. · 

(62) Cass., 23 september 1976, Arr. Cass., 1977, 96-98. 
(63) Cass., 23 december 1976,R.W., 1977-1978,517. 
(64) Cass., 21 maart 1974, R. W., 1974-1975, 166. 
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67. De Handelshuurwet wordt, als uitzonderingswetgeving, eng 
gei"nterpreteerd. 

68. Ze is niet van openbare orde, maar wel dwingend, en er wordt 
onderzocht ter wiens bescherming een bijzondere bepaling van de han
delshuurwet strekt. 

69. Men kan zich toch niet ontdoen van de indruk dat de interpretatie van 
de Handelshuurwet door het Hof van Cassatie soepeler wordt, minder 
verkrampt (zie bv. de rechtspraak over de bezetting ter bede, over de 
gewichtige reden om geen uitzettingsvergoeding te betalen, over het 
nieuwe feit dat zich voordoet nadat de verhuurder reeds in beginsel de 
hernieuwing aanvaard heeft). De wet die een evenwicht heeft willen 
creeren tussen eigenaars en handeldrijvende middenstand werd stilaan 
door de rechtspraktijk ,verteerd"; ze is bezonken, zoals het hoort. 
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