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HOOFDSTUK	1.	INLEIDING	

	

1.	 De	 handelshuur	 vormt	 een	 exotische	 materie	 voor	 de	 notaris.	 Zowel	 de	

Handelshuurwet	 als	 het	 Pop-updecreet	 zijn	 relatief	 onbekend	 in	 de	 notariële	 wereld.	

Niettemin	is	de	tussenkomst	van	de	notaris	bij	het	opstellen	van	handelshuurcontracten	vaak	

gewenst	en	 soms	zelfs	wettelijk	 verplicht.	 Zo	kan	bijvoorbeeld	verwezen	worden	naar	een	

handelshuur	van	meer	dan	negen	jaar	die	notarieel	verleden	moet	worden,	gelet	op	artikel	1	

van	de	Hypotheekwet.		

	

2.		 In	de	praktijk	zal	een	handelshuur	(van	korte	duur)	in	beginsel	worden	afgesloten	via	

een	onderhands	geschrift.	De	Handelshuurwet	en	het	Pop-updecreet	bepalen	immers	niet	dat	

een	huurovereenkomst	via	authentieke	akte	tot	stand	moet	komen1.		

	

Niettemin	mogen	partijen,	naast	de	wettelijk	verplichte	gevallen,	er	steeds	voor	opteren	de	

huurovereenkomst	notarieel	te	laten	verlijden.	Partijen	zullen	van	deze	mogelijkheid	gebruik	

maken,	 indien	zij	over	een	uitvoerbare	titel	willen	beschikken2.	Een	notariële	akte	verleent	

immers	 aan	 de	 akte	 niet	 enkel	 authentieke	 bewijswaarde3,	maar	 ook	 uitvoerbare	 kracht4.	

Daarnaast	kan	een	notariële	akte	soms	vereist	zijn,	gelet	op	de	tegenwerpelijkheid5.		

	

3.	 In	deze	masterproef	wordt	de	focus	gelegd	op	de	afwijkingen	met	betrekking	tot	de	

standaardduur	van	negen	jaar	in	geval	van	handelshuur.	Het	is	de	bedoeling	om	enerzijds	de	

duur	en	huurhernieuwing	van	de	huurovereenkomsten	in	het	kader	van	de	Handelshuurwet	

nader	toe	te	lichten	en	anderzijds	de	kortetermijnhandelshuur,	die	geregeld	wordt	door	het	

recent	Vlaams	Pop-updecreet,	uitvoerig	te	gaan	bespreken.		

	

4.	 We	gaan	van	start	met	hoofdstuk	2	waarin	de	duur	van	de	handelshuur	in	het	kader	

van	de	Handelshuurwet	wordt	besproken.	Vooreerst	zien	we	dat	de	Handelshuurwet	uitgaat	

																																																								
1	Pas	op,	dit	is	wel	verplicht	bij	een	handelshuur	voor	meer	dan	negen	jaar.		
2	F.	CHAFFART	en	S.	VAN	DE	MOSSELAER,	“Vlaams	Gewest	vaardigt	eigen	regelgeving	uit	voor	‘Pop-Upshops’”,	
Notariaat	2016,	nr.	18,	(6)	10.	
3	Art.	1319	BW.	
4	Art.	19	Notariswet;	L.	WEYTS,	Algemeen	deel.	De	Notariswet,	Mechelen,	Kluwer,	2015,	207-208.	
5	 Zo	moet	bijvoorbeeld	 een	handelshuur	 voor	meer	dan	negen	 jaar	 conform	artikel	 1	 van	de	Hypotheekwet	
worden	overgeschreven	op	het	hypotheekkantoor	om	tegenstelbaar	te	zijn	aan	derden	ter	goede	trouw.		
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van	een	minimumduur	van	negen	jaar.	Vervolgens	wordt	er	onderzocht	of	een	handelshuur	

voor	minder	 dan	 negen	 jaar	mogelijk	 is.	 Daarnaast	wordt	 de	 handelshuur	 voor	meer	 dan	

negen	jaar	en	de	beëindiging	van	de	handelshuur	in	onderling	akkoord	besproken.	In	beide	

gevallen	wordt	de	rol	van	de	notaris	hierbij	nader	toegelicht.	Ten	slotte	wordt	stilgestaan	bij	

de	handelshuur	van	onbepaalde	duur	en	de	gelegenheidsverhuring.		

	

5.	 In	hoofdstuk	3	wordt	de	huurhernieuwing	in	het	kader	van	de	Handelshuurwet	onder	

de	 loep	 genomen.	 Naast	 het	 toelichten	 van	 de	 hernieuwing	 van	 de	 handelshuur,	 wordt	

eveneens	het	optreden	van	de	notaris	bij	huurhernieuwing	besproken.		

	

6.	 In	hoofdstuk	4	wordt	uitvoerig	het	recent	Vlaams	Pop-updecreet	behandeld.	Vooreerst	

worden	de	decretale	bepalingen	één	voor	één	besproken	en	worden	er	een	aantal	punten	van	

kritiek	weergegeven.	Vervolgens	wordt	onderzocht	of	het	optreden	van	de	notaris	is	vereist	

bij	een	handelshuur	van	korte	duur.		

	

7.	 Hoofdstuk	5	vermeldt	tot	slot	de	conclusies	die	voortvloeien	uit	mijn	onderzoek.	
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HOOFDSTUK	2.	DUUR	VAN	DE	HANDELSHUUR:	HANDELSHUURWET	

Afdeling	1.	Minimumduur	van	negen	jaar	

§	1.	Principe	en	ratio	legis	

8.	 Artikel	3,	lid	1	Handelshuurwet	bepaalt	dat	de	duur	van	de	huur	niet	korter	mag	zijn	

dan	negen	jaar.	Deze	bepaling	verplicht	aldus	partijen	om	een	huurovereenkomst	te	sluiten	

met	een	minimumduur	van	negen	jaar6.		

	

Bovenstaand	 artikel	 vormt	 meteen	 de	 hoeksteen	 van	 de	 bescherming	 van	 de	

handelshuurder7.	 De	 wetgever	 vond	 het	 belangrijk	 om	 de	 commerciële	 activiteit	 van	 de	

huurder	te	gaan	beschermen.	Deze	zorgt	immers	voor	het	inkomen	van	de	huurder.	Aangezien	

het	einde	van	de	huurovereenkomst	de	commerciële	activiteit	in	het	gedrang	brengt,	heeft	de	

wetgever	 gepoogd	 de	 continuïteit	 en	 stabiliteit	 van	 de	 handelszaak	 te	 garanderen8.	 De	

verplichte	minimumduur	werd	ingevoerd	met	het	oog	op	stabiliteit	van	de	huurovereenkomst	

gedurende	een	bepaalde	periode9.		

	

§	2.	Dwingend	recht		

9.	 Artikel	3,	lid	1	Handelshuurwet	is	van	dwingend	recht	ten	voordele	van	de	huurder10.	

Dit	brengt	met	zich	mee	dat	de	nietigheid	van	een	beding	waarbij	een	kortere	duur	dan	negen	

jaar	 werd	 overeengekomen,	 enkel	 kan	 worden	 ingeroepen	 door	 de	 handelshuurder11.	 De	

rechter	is	verplicht	de	nietigheid	uit	te	spreken,	wanneer	de	huurder	als	beschermende	partij	

																																																								
6	C.	DELFORGE	en	Y.	NINANE,	“Chapitre	2.	La	durée	du	bail	commercial”	in	G.	BENOIT,	C.	DELFORGE,	P.	JADOUL,	
G.	ROMMEL	en	M.	VLIES	(eds.),	Le	bail	commercial,	Brussel,	die	Keure,	2008,	(51)	57. 	
7	M.	DAMBRE,	“De	duur	en	de	beëindiging	in	onderling	akkoord	of	door	opzegging	van	de	handelshuur”	in	P.	
JADOUL	en	M.	VLIES	(eds.),	50	ans	d’application	de	la	loi	sur	les	baux	commerciaux	-	50	jaar	toepassing	van	de	
Handelshuurwet,	Brugge,	die	Keure,	2002,	(31)	33.		
8	 K.	 VANHOVE,	 Handelshuur.	 Rechtsvergelijkend	 onderzoek	 naar	 een	 evenwichtige	 regeling,	 Antwerpen-	
Cambridge,	Intersentia,	2012,	57.	
9	 K.	 VANHOVE,	 Handelshuur.	 Rechtsvergelijkend	 onderzoek	 naar	 een	 evenwichtige	 regeling,	 Antwerpen-	
Cambridge,	Intersentia,	2012,	119. 	
10	 K.	 VANHOVE,	 “De	 notaris:	 garantie	 voor	 contractuele	 autonomie	 inzake	 de	 duur	 van	 handelshuur”	 in	 F.	
BLONTROCK,	F.	BOUCKAERT,	J.	BYTTEBIER,	C.	DE	WULF,	K.	VANBEYLEN,	W.	VAN	DE	PUTTE,	B.	VAN	OPSTAL,	J.	
VERSTRAETE	 en	 L.	 WEYTS	 (eds.),	 Notariële	 actualiteit	 2012:	 verslagboek	 van	 de	 vormingsdagen	 van	 de	
Studiekring	Provinciaal	Genootschap	der	Notarissen	van	Oost-Vlaanderen,	Brugge,	die	Keure,	2013,	(51)	53.	
11	M.	 DAMBRE,	 “Hoofdstuk	 II.	 Duur	 en	 beëindiging	 van	 de	 handelshuur”	 in	M.	 DAMBRE	 (ed.),	Handelshuur,	
Brugge,	die	Keure,	2012,	(31)	32.	
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de	 nietigheid	 inroept12.	 Indien	 de	 huurder	 zich	 voor	 de	 rechter	 op	 artikel	 3,	 lid	 1	

Handelshuurwet	beroept,	zal	de	rechter	het	dwingend	recht	moeten	toepassen13.	De	duur	van	

de	handelshuur	zal	bijgevolg	op	verzoek	van	de	handelshuurder	worden	verlengd	tot	negen	

jaar14.		

	

Afdeling	2.	Handelshuur	voor	minder	dan	negen	jaar	

§	1.	Handelshuur	met	een	kortere	duur?		

10.	 In	 principe	 kunnen	 partijen	 geen	 kortere	 duur	 overeenkomen	 wanneer	 hun	

huurovereenkomst	ressorteert	onder	de	Handelshuurwet15.	Het	feit	dat	de	Handelshuurwet	

geen	mogelijkheid	 voorschrijft	 voor	 partijen	 om	 een	 huurovereenkomst	 voor	 minder	 dan	

negen	jaar	te	sluiten,	belet	weliswaar	niet	dat	handelshuurovereenkomsten	met	een	kortere	

duur	in	de	praktijk	kunnen	voorkomen16.	De	verplichte	minimumduur	is	immers	ingevoerd	ter	

bescherming	van	de	handelshuurder.	Zodoende	kan	de	handelshuurder	afstand	doen	van	de	

bescherming	die	aan	hem	werd	toegekend17.		

	

11.	 Het	gaan	stellen	dat	een	handelshuurovereenkomst	van	kortere	duur	onmogelijk	is,	is	

bijgevolg	niet	juist.	Partijen	kunnen	een	huurovereenkomst	met	een	kortere	duur	dan	negen	

jaar	overeenkomen.	Niettemin	kan	de	huurder	weliswaar	steeds	alsnog	een	totale	duur	van	

negen	 jaar	 eisen.	 Een	 handelshuurovereenkomst	 van	 kortere	 duur	 biedt	 dan	 ook	 geen	

garantie	voor	de	verhuurder18.		

	

																																																								
12	M.	LA	HAYE	en	J.	VANKERCKHOVE,	Le	louage	de	choses.	Les	baux	commerciaux	in	Les	Novelles,	Droit	civil,	VI,	
Brussel,	Larcier,	1984,	95.	
13	 F.	 DUCHESNE,	 “De	 vrederechter	 als	 garantie	 voor	 contractvrijheid	 inzake	 duur	 en	 hernieuwing	 van	 een	
handelshuur	of	toch	maar	niet?”	in	K.	VANHOVE	en	A.	VAN	OEVELEN	(eds.),	De	vrederechter	en	de	handelshuur:	
nieuwe	horizonten,	Brugge,	die	Keure,	2014,	(79)	79.		
14	 K.	VANHOVE,	 “Duur	en	hernieuwing	 van	een	handelshuur”	 in	K.	VANHOVE	en	A.	VAN	OEVELEN	 (eds.),	De	
vrederechter	en	de	handelshuur:	nieuwe	horizonten,	Brugge,	die	Keure,	2014,	(45)	47.	
15	B.	LOUVEAUX,	Le	droit	du	bail	commercial,	Brussel,	Larcier,	2011,	186.	
16	 K.	 VANHOVE,	 Handelshuur.	 Rechtsvergelijkend	 onderzoek	 naar	 een	 evenwichtige	 regeling,	 Antwerpen	
Cambridge,	Intersentia,	2012,	132.		
17	 K.	VANHOVE,	 “Duur	en	hernieuwing	 van	een	handelshuur”	 in	K.	VANHOVE	en	A.	VAN	OEVELEN	 (eds.),	De	
vrederechter	en	de	handelshuur:	nieuwe	horizonten,	Brugge,	die	Keure,	2014,	(45)	47.	
18	 K.	VANHOVE,	 “Duur	en	hernieuwing	 van	een	handelshuur”	 in	K.	VANHOVE	en	A.	VAN	OEVELEN	 (eds.),	De	
vrederechter	en	de	handelshuur:	nieuwe	horizonten,	Brugge,	die	Keure,	2014,	(45)	47.	
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§	2.	Handelshuurovereenkomst	van	korte	duur:	Vlaams	Gewest	

12.	 Hetgeen	onder	paragraaf	1	werd	vermeld,	mag	weliswaar	niet	verward	worden	met	

een	pop-uphuur	in	het	Vlaams	Gewest.	Het	Vlaams	Pop-updecreet19	brengt	immers	voor	de	

partijen	wel	de	mogelijkheid	met	zich	mee	om	rechtsgeldig	een	handelshuurovereenkomst	

van	korte	duur	(met	een	maximale	duurtijd	van	één	jaar)	af	te	sluiten,	zonder	dat	de	huurder	

alsnog	 te	 allen	 tijde	 een	 totale	 duur	 van	 negen	 jaar	 kan	 eisen.	 Slechts	 indien	 de	

handelshuurovereenkomst	van	korte	duur	meer	dan	één	jaar	bedraagt,	zal	de	huurder	zich	op	

de	dwingende	bepalingen	van	de	Handelshuurwet	kunnen	beroepen.	De	pop-uphuur	met	een	

maximale	duurtijd	van	één	jaar	brengt	aldus	zowel	voor	de	huurder	als	voor	de	verhuurder	

rechtszekerheid	met	zich	mee.	Voor	een	uitvoerige	bespreking	omtrent	het	Pop-updecreet	

verwijs	ik	naar	hoofdstuk	420.	

	

Afdeling	3.	Handelshuur	voor	meer	dan	negen	jaar	

§	1.	Handelshuur	met	een	langere	duur?		

13.	 De	minimumduur	 biedt	 slechts	 een	minimale	 garantie	voor	 de	handelshuurder.	De	

wetgever	belet	de	partijen	dan	ook	niet	om	een	handelshuur	met	een	langere	duur	dan	negen	

jaar	 aan	 te	 gaan21.	 Partijen	 zullen	 bij	 het	 sluiten	 van	 dergerlijke	 huurovereenkomst	 wel	

rekening	 	moeten	houden	met	de	gemeenrechtelijke	bovengrens	van	99	 jaar	die	voor	alle	

huurcontracten	 geldt,	 en	 met	 de	 specefieke	 vormvoorwaarden	 die	 moeten	 worden	

nageleefd22.	Partijen	kunnen	derhalve	bijvoorbeeld	een	 initële	huurperiode	van	achttien	of	

zevenentwintig	jaar	overeenkomen23.		

	

14.	 Een	 handelshuurovereenkomst	 met	 een	 duurtijd	 van	 meer	 dan	 negen	 jaar	

(bijvoorbeeld	 achttien	 jaar)	 doet	 geen	 afbreuk	 aan	 het	 recht	 op	 huurhernieuwing	 van	 de	

																																																								
19	Decreet	17	juni	2016	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht,	BS	26	juli	2016.	
20	Zie	randnummers:	55-99.	
21	K.	VANHOVE,	“De	notaris	en	de	Handelshuurwet”	in	C.	CASTELEIN,		A-L.	VERBEKE	en	L.	WEYTS	(eds.),	Notariële	
actualiteit	2010-2011,	Brussel,	Larcier,	2011,	(87)	99.	
22	M.	 DAMBRE,	 “Hoofdstuk	 II.	 Duur	 en	 beëindiging	 van	 de	 handelshuur”	 in	M.	 DAMBRE	 (ed.),	Handelshuur,	
Brugge,	die	Keure,	2012,	(31)	39.	
23	K.	VANHOVE,	“De	notaris	en	de	Handelshuurwet”	in	C.	CASTELEIN,		A-L.	VERBEKE	en	L.	WEYTS	(eds.),	Notariële	
actualiteit	2010-2011,	Brussel,	Larcier,	2011,	(87)	99.		



	

	 6	

huurder.	Ook	de	handelshuurder	heeft	in	dergelijk	geval	recht	op	drie	huurhernieuwingen	van	

de	handelshuurovereenkomst	van	in	beginsel	telkens	negen	jaar24.		

	

§	2.	Optreden	van	de	notaris	

15.	 Huurovereenkomsten	van	meer	dan	negen	jaar	moeten,	om	tegenwerpelijk	te	zijn	aan	

derden,	overgeschreven	worden	op	het	hypotheekkantoor25.	Artikel	1	van	de	Hypotheekwet	

stelt	 dat	 huurcontracten	 die	 voor	 een	 langere	 tijd	 dan	 negen	 jaar	 zijn	 aangegaan,	

overgeschreven	moeten	worden	in	de	registers	van	de	hypotheekbewaarder.	Enkel	vonnissen	

of	 authentieke	 akten	 worden	 ter	 overschrijving	 aangenomen26.	 Let	 wel,	 deze	

vormvoorwaarde	 maakt	 geen	 geldigheidsvereiste	 uit	 voor	 de	 totstandkoming	 van	 de	

huurovereenkomst	tussen	partijen.	De	voorwaarde	moest	slechts	worden	nageleefd	met	het	

oog	op	het	creëren	van	rechtsgevolgen	ten	aanzien	van	derden27.		

	

Op	dit	vlak	is	een	belangrijke	rol	voor	de	notaris	weggelegd.	Partijen	zullen	bij	het	sluiten	van	

een	handelshuurovereenkomst	voor	meer	dan	negen	jaar	een	beroep	doen	op	de	notaris.	De	

akte	 moet	 notarieel	 verleden	 worden,	 aangezien	 slechts	 authentieke	 akten	 op	 het	

hypotheekkantoor	kunnen	worden	overgeschreven28.		

	

16.	 Artikel	19,	3°,	b	juncto	artikel	32,	5°	W.Reg.	bepaalt	dat	de	handelshuurovereenkomst	

binnen	de	vier	maanden	moet	worden	geregistreerd.	Ook	hierbij	is	een	belangrijke	rol	voor	

de	notaris	weggelegd.	Op	grond	van	artikel	35,	1°	W.Reg.	moet	de	instrumenterende	notaris	

immers	 de	 notariële	 akte	 betreffende	 de	 handelshuur	 registreren	 op	 het	 bevoegde	

registratiekantoor.		

																																																								
24	M.	 DAMBRE,	 “Hoofdstuk	 II.	 Duur	 en	 beëindiging	 van	 de	 handelshuur”	 in	M.	 DAMBRE	 (ed.),	Handelshuur,	
Brugge,	die	Keure,	2012,	(31)	39.	
25	 T.	 VAN	 SINAY,	 “Knelpunten	 handelshuur,	 perspectief	 van	 de	 notaris”	 in	 B.	 TILLEMAN,	 K.	 VANHOVE	 en	 A.	
VERBEKE	(eds.),	Knelpunten	Handelshuur,	Antwerpen,	Intersentia,	2007,	(1)	17.	
26	Art.	2	Hypotheekwet.		
27	K.	HENDRICKX,	“De	overschrijving	van	notariële	huurakten	-	Gevolgen	van	de	gewijzigde	hypotheekwet	en	de	
nieuwe	notariswet”,	Notariaat	2007,	nr.	12-13,	(1)	2.		
28	K.	VANHOVE,	“De	notaris	en	de	Handelshuurwet”	in	C.	CASTELEIN,		A-L.	VERBEKE	en	L.	WEYTS	(eds.),	Notariële	
actualiteit	 2010-2011,	 Brussel,	 Larcier,	 2011,	 (87)	 99;	 K.	 VANHOVE,	 “De	 notaris:	 garantie	 voor	 contractuele	
autonomie	 inzake	de	duur	van	handelshuur”	 in	F.	BLONTROCK,	F.	BOUCKAERT,	 J.	BYTTEBIER,	C.	DE	WULF,	K.	
VANBEYLEN,	W.	VAN	DE	PUTTE,	B.	VAN	OPSTAL,	J.	VERSTRAETE	en	L.	WEYTS	(eds.),	Notariële	actualiteit	2012:	
verslagboek	 van	 de	 vormingsdagen	 van	 de	 Studiekring	 Provinciaal	 Genootschap	 der	 Notarissen	 van	 Oost-
Vlaanderen,	 Brugge,	 die	 Keure,	 2013,	 (51)	 54;	 K.	 HENDRICKX,	 “De	 overschrijving	 van	 notariële	 huurakten	 -	
Gevolgen	van	de	gewijzigde	hypotheekwet	en	de	nieuwe	notariswet”,	Notariaat	2007,	nr.	12-13,	(1)	4.	
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17.	 Bij	 een	 notariële	 handelshuur	 moeten	 een	 aantal	 vermeldingen	 verplicht	 door	 de	

notaris	in	de	akte	worden	opgenomen.	Er	kan	voornamelijk	verwezen	worden	naar	artikels	11	

en	12	van	de	Notariswet	en	artikels	139	tot	141	van	de	Hypotheekwet29.	Zo	hebben	we	op	

grond	van	artikel	141	Hypotheekwet	een	uittreksel	uit	de	kadastrale	legger	van	minder	dan	1	

jaar	 oud	 nodig	 en	 een	 eigendomstitel	 van	 de	 eigenaar,	 aangezien	 in	 de	 akte	 die	

overgeschreven	wordt	op	het	hypotheekkantoor	vermeld	moet	worden	hoe	iemand	eigenaar	

is	geworden.	

	

18.	 Bij	het	afsluiten	van	een	notariële	handelshuur	zijn	bovendien	nog	een	aantal	stukken	

vereist.	 De	 notaris	 zal	 bijgevolg	 bepaalde	 informatie	 gaan	 opvragen.	 Er	 kan	 onder	 meer	

verwezen	worden	naar	een	hypothecair	getuigschrift	en	een	stedenbouwkundig	uittreksel.		

	

Het	hypothecair	 getuigschrift	 toont	onder	meer	 aan	of	 er	 geen	hypotheken	 rusten	op	het	

onroerend	goed.	Indien	dit	het	geval	zou	zijn,	moet	rekening	gehouden	worden	met	artikel	45	

van	de	Hypotheekwet.		

	

Conform	artikel	45	van	de	Hypotheekwet	moet	de	handelshuurovereenkomst,	die	te	goeder	

trouw	 werd	 toegestaan	 na	 het	 vestigen	 van	 een	 hypotheek	 op	 het	 onroerend	 goed,	

gëerbiedigd	worden	door	de	hypothecaire	schuldeiser.	Indien	de	handelshuur	voor	langer	dan	

negen	jaar	is	aangegaan,	wordt	de	huurtijd	verminderd	overeenkomstig	artikel	595	van	het	

Burgerlijk	Wetboek.	Met	andere	woorden:	een	handelshuurovereenkomst	met	een	langere	

duur	 dan	 negen	 jaar	 is	 slechts	 tegenwerpelijk	 aan	 de	 hypothecaire	 schuldeiser	 voor	 de	

lopende	periode	van	negen	jaar,	indien	zij	voor	meer	dan	negen	jaar	werd	aangegaan30.		

	

Niettemin	bestaat	 er	 een	mogelijkheid	 om	de	handelshuur	 van	meer	 dan	negen	 jaar	 toch	

tegenwerpelijk	 te	 maken	 aan	 de	 hypothecaire	 schuldeiser,	 namelijk	 door	 de	

handelshuurovereenkomst	 van	meer	 dan	 negen	 jaar	 uitdrukkelijk	 en	 voorafgaandelijk	 (i.e.	

																																																								
29	Voor	een	uitvoerige	somming	omtrent	de	verplicht	op	te	nemen	vermeldingen	verwijs	ik	graag	naar:	L.	WEYTS,	
Algemeen	 deel.	 De	 Notariswet,	 Mechelen,	 Kluwer,	 2015,	 135-155;	 K.	 HENDRICKX,	 “De	 overschrijving	 van	
notariële	huurakten	-	Gevolgen	van	de	gewijzigde	hypotheekwet	en	de	nieuwe	notariswet”,	Notariaat	2007,	nr.	
12-13,	1-9.		
30	 J.	 HERBOTS,	 D.	MEULEMANS,	 S.	 VAN	DER	 AUWERA,	 T.	 BRUYNINCKX	 en	M.	 VERVOORT,	 “Hoofdstuk	 9.	 De	
verhuring	van	het	gehypothekeerde	goed:	tegenstelbaarheid	van	de	huur	aan	de	hypothecaire	schuldeiser	(de	
kredietgever)”	in	OGP	2015,	afl.	271,	(II.B.9	-	1)		II.B.9	-	3.	
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vóór	de	ondertekening	van	de	huurovereenkomst)	te	laten	goedkeuren	door	de	hypothecaire	

schuldeiser31.	De	goedkeuring	kan	geschieden	in	een	afzonderlijk	geschrift	opgemaakt	vóór	

het	verlijden	van	de	notariële	huurakte	of	door	tussenkomst	van	de	hypothecaire	schuldeiser	

in	de	notariële	huurakte32.	

	

Naast	een	hypothecair	getuigschrift	is	ook	bij	een	handelshuur	van	meer	dan	negen	jaar	een	

stedenbouwkundig	uittreksel	vereist	op	grond	van	artikel	5.2.1.	§	1.	VCRO.		

	

19.	 Ten	slotte	is	het	van	belang	te	melden	dat	bij	een	handelshuur	van	meer	dan	negen	

jaar	het	aanvragen	van	een	bodemattest	niet	meer	is	vereist,	gelet	op	artikel	2,	18	van	het	

Bodemdecreet.	 Evenmin	 is	 een	 energieprestatiecertificaat	 bij	 verhuur	 van	 een	 niet-

residentieel	 gebouw	 nodig.	 De	 concrete	 invoerdatum	 van	 het	 EPC	 bij	 verhuur	 van	 niet-

residentiële	gebouwen	is	immers	nog	niet	gekend.	Een	EPC	is	daarentegen	wel	vereist	indien	

er	in	het	verhuurd	onroerend	goed	een	wooneenheid	aanwezig	is33.	

	

Afdeling	4.	Handelshuur	van	onbepaalde	duur		

§	1.	Geen	handelshuur	van	onbepaalde	duur	

20.	 Het	Hof	van	Cassatie	oordeelde	dat	een	handelshuur	waarvan	partijen	geen	duur,	een	

onbepaalde	duur	of	een	kortere	duur	hebben	bepaald,	van	rechtswege	negen	jaar	bedraagt34.	

Een	initiële	handelshuurovereenkomst	kan	bijgevolg	nooit	gesloten	worden	voor	onbepaalde	

duur35.	 Ook	 bij	 huurhernieuwing	 op	 grond	 van	 artikel	 13	 Handelshuurwet	 moet	 de	

handelshuur	 steeds	 bepaald	 zijn36.	 De	 uitsluiting	 van	 de	 huur	 van	 onbepaalde	 duur	 strekt	

volgens	het	Hof	van	Cassatie	tot	bescherming	van	zowel	de	huurder	als	de	verhuurder37.	Beide	

																																																								
31	 J.	 HERBOTS,	 D.	MEULEMANS,	 S.	 VAN	DER	 AUWERA,	 T.	 BRUYNINCKX	 en	M.	 VERVOORT,	 “Hoofdstuk	 9.	 De	
verhuring	van	het	gehypothekeerde	goed:	tegenstelbaarheid	van	de	huur	aan	de	hypothecaire	schuldeiser	(de	
kredietgever)”	in	OGP	2015,	afl.	271,	(II.B.9	-	1)		II.B.9	-	5.	
32	 J.	 HERBOTS,	 D.	MEULEMANS,	 S.	 VAN	DER	 AUWERA,	 T.	 BRUYNINCKX	 en	M.	 VERVOORT,	 “Hoofdstuk	 9.	 De	
verhuring	van	het	gehypothekeerde	goed:	tegenstelbaarheid	van	de	huur	aan	de	hypothecaire	schuldeiser	(de	
kredietgever)”	in	OGP	2015,	afl.	271,	(II.B.9	-	1)		II.B.9	-	6.	
33	www.energiesparen.be.	
34	Cass.	14	januari	2008,	AR	C.07.0234.N.	
35	 M.	 DAMBRE,	 “Actuele	 ontwikkelingen	 handelshuur	 2003-2009”	 in	 L.	 DANIËLS,	 M.	 DAMBRE,	 P.	
VANDIERENDONCK	en	C.	ENGELS,	Rechtskroniek	voor	het	Notariaat.	Deel	16,	Brugge,	die	Keure,	2010,	(27)	33.		
36	 K.	VANHOVE,	 “Duur	en	hernieuwing	 van	een	handelshuur”	 in	K.	VANHOVE	en	A.	VAN	OEVELEN	 (eds.),	De	
vrederechter	en	de	handelshuur:	nieuwe	horizonten,	Brugge,	die	Keure,	2014,	(45)	46.	
37	Cass.	14	januari	2008,	AR	C.07.0234.N.	
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partijen	 kunnen	 zich	 bijgevolg	 beroepen	 op	 de	 relatieve	 nietigheid	 van	 het	 beding	 in	 de	

huurovereenkomst	dat	voorziet	in	een	huur	van	onbepaalde	duur38.	

	

§	2.	Uitzondering:	artikel	14,	lid	3	Handelshuurwet.		

21.	 Niettemin	kan	er	toch	in	één	geval	sprake	zijn	van	een	handelshuur	van	onbepaalde	

duur,	namelijk	in	geval	van	artikel	14,	lid	3	van	de	Handelshuurwet.	Dit	artikel	bepaalt	dat	een	

nieuwe	huur	van	onbepaalde	duur	tot	stand	komt,	indien	de	van	zijn	recht	op	hernieuwing	

vervallen	huurder	bij	het	verstrijken	van	de	huurtijd	zonder	verzet	van	de	verhuurder	verder	

in	het	verhuurde	goed	blijft.	Er	ontstaat	een	nieuwe	huur	van	onbepaalde	duur39.	

	

22.	 Dergelijke	huur	van	onbepaalde	duur	kan	door	de	verhuurder	op	elk	ogenblik	worden	

beëindigd	mits	 hij	 een	 opzeggingstermijn	 van	minstens	 achttien	maanden	 in	 acht	 neemt,	

onverminderd	het	recht	van	de	huurder	om	huurhernieuwing	te	vragen40.	De	Handelshuurwet	

bepaalt	daarentegen	niet	welke	opzeggingstermijn	door	de	huurder	moet	worden	nageleefd.	

In	dit	geval	wordt	er	teruggegrepen	naar	de	regels	van	het	gemeen	huurrecht.	Op	grond	van	

artikel	1736	BW	dient	de	huurder	een	opzeggingstermijn	van	één	maand	in	acht	te	nemen41.	

Dit	werd	met	het	arrest	van	28	april	2011	door	het	Hof	van	Cassatie	bevestigd42.		

	

Afdeling	5.	Beëindigen	van	de	handelshuur	in	onderling	akkoord	

§	1.	Regelgeving	en	ratio	legis	

23.	 Conform	artikel	3,	lid	4	Handelshuurwet	kunnen	partijen	te	allen	tijde	de	lopende	huur	

in	onderling	akkoord	beëindigen,	op	voorwaarde	dat	hun	akkoord	wordt	vastgesteld	bij	een	

																																																								
38	 M.	 DAMBRE,	 “Actuele	 ontwikkelingen	 handelshuur	 2003-2009”	 in	 L.	 DANIËLS,	 M.	 DAMBRE,	 P.	
VANDIERENDONCK	en	C.	ENGELS,	Rechtskroniek	voor	het	Notariaat.	Deel	16,	Brugge,	die	Keure,	2010,	(27)	33.		
39	M.	DAMBRE,	Bijzondere	overeenkomsten,	Brugge,	die	Keure,	2014,	294.	
40	Art.	14,	lid	3	Handelshuurwet.	
41	A.	COPPENS,	“Over	de	duur	van	een	handelshuurovereenkomst”,	TBO	2008,	(115)	116;	M.	DAMBRE,	Bijzondere	
overeenkomsten,	Brugge,	die	Keure,	2014,	294.	Bovendien	schendt	dergelijke	ongelijke	behandeling	volgens	het	
Grondwettelijk	Hof	het	gelijkheidsbeginsel	niet,	gelet	op	de	doelstellingen	van	de	Handelshuurwet,	zijnde	het	
het	beschermen	van	de	handelshuurder	en	de	bescherming	van	de	handelszaak	(GwH	10	mei	2007,	nr.	76/2007,	
RW	2007-08,	noot	A.	COPPENS).	
42	Cass.	28	april	2011,	AR	C.08.0332.F.	
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authentieke	akte	of	bij	een	verklaring	voor	de	rechter	afgelegd.	De	bepaling	is	van	dwingend	

recht	en	speelt	in	het	voordeel	van	de	huurder43.		

	

24.	 De	formele	voorwaarden	die	door	de	wetgever	werden	opgelegd,	hebben	tot	doel	de	

handelshuurder	te	beschermen	tegen	de	situatie	die	eruit	bestaat	om	op	het	ogenblik	van	het	

sluiten	van	de	handelshuurovereenkomst	tevens	een	beëindigingsovereenkomst	met	valse	of	

nog	niet	ingevulde	datum	te	laten	ondertekenen44.		

	

25.	 Het	voorzien	in	een	beëindiging	in	onderling	akkoord,	creëert	voor	partijen	de	nodige	

flexibiliteit	om	de	duur	 van	de	handelshuurovereenkomst	af	 te	 stemmen	op	hun	concrete	

behoeften45.		

	

§	2.	Techniek	

26.	 Partijen	kunnen	op	elk	ogenblik	overeenkomen	om	de	huur	onderling	te	beëindigen	

op	voorwaarde	dat	de	handelshuurovereenkomst	reeds	tot	stand	is	gekomen46.	Bijgevolg	is	

het	 mogelijk	 de	 huurovereenkomst	 te	 beëindigen	 onmiddellijk	 na	 het	 sluiten	 van	 de	

handelshuur.	Deze	techniek	kan	tevens	worden	aangewend	om	een	beëindiging	op	termijn	

overeen	te	komen.	Namelijk,	via	een	beëindiging	in	onderling	akkoord	ten	overstaan	van	de	

rechter	of	notaris	tegen	een	toekomstige	datum,	kan	de	minimumduur	onmiddellijk	na	het	

sluiten	van	de	handelshuurovereenkomst	op	een	volkomen	legale	wijze	worden	ingekort47.	

	

																																																								
43	K.	VANHOVE,	“De	notaris	en	de	Handelshuurwet”	in	C.	CASTELEIN,		A-L.	VERBEKE	en	L.	WEYTS	(eds.),	Notariële	
actualiteit	2010-2011,	Brussel,	Larcier,	2011,	(87)	100;	K.	VANHOVE,	“Duur	en	hernieuwing	van	een	handelshuur”	
in	K.	VANHOVE	en	A.	VAN	OEVELEN	(eds.),	De	vrederechter	en	de	handelshuur:	nieuwe	horizonten,	Brugge,	die	
Keure,	2014,	(45)	53;	Cass.	17	februari	2015,	T.Not.	1996,	174;	Cass.	15	november	2002,	Arr.Cass.	2002,	2485;	
RW	2005-06,	141.	
44	M.	 DAMBRE,	 “Hoofdstuk	 II.	 Duur	 en	 beëindiging	 van	 de	 handelshuur”	 in	M.	 DAMBRE	 (ed.),	Handelshuur,	
Brugge,	die	Keure,	2012,	(31)	46.		
45	 K.	 VANHOVE,	 “De	 notaris:	 garantie	 voor	 contractuele	 autonomie	 inzake	 de	 duur	 van	 handelshuur”	 in	 F.	
BLONTROCK,	F.	BOUCKAERT,	J.	BYTTEBIER,	C.	DE	WULF,	K.	VANBEYLEN,	W.	VAN	DE	PUTTE,	B.	VAN	OPSTAL,	J.	
VERSTRAETE	 en	 L.	 WEYTS	 (eds.),	 Notariële	 actualiteit	 2012:	 verslagboek	 van	 de	 vormingsdagen	 van	 de	
Studiekring	Provinciaal	Genootschap	der	Notarissen	van	Oost-Vlaanderen,	Brugge,	die	Keure,	2013,	(51)	55.	
46	M.	 DAMBRE,	 “Hoofdstuk	 II.	 Duur	 en	 beëindiging	 van	 de	 handelshuur”	 in	M.	 DAMBRE	 (ed.),	Handelshuur,	
Brugge,	die	Keure,	2012,	(31)	46.		
47	K.	VANHOVE,	“De	notaris	en	de	Handelshuurwet”	in	C.	CASTELEIN,		A-L.	VERBEKE	en	L.	WEYTS	(eds.),	Notariële	
actualiteit	2010-2011,	Brussel,	Larcier,	2011,	(87)	100.	
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27.	 Deze	techniek	wordt	door	het	Hof	van	Cassatie	aanvaard.	In	een	arrest	van	7	mei	1981	

oordeelde	het	Hof	van	Cassatie	dat	het	absoluut	wettelijk	verbod	om	een	huurtijd	van	minder	

dan	 negen	 jaar	 te	 bedingen,	 enkel	 geldt	 vóór	 het	 sluiten	 van	 de	 oorspronkelijke	

handelshuurovereenkomst.	Het	Hof	van	Cassatie	oordeelde	toen	eveneens	dat	het	de	partijen	

vrij	 staat	 om	 nadien	 op	 grond	 van	 artikel	 3,	 lid	 4	 Handelshuurwet	 de	 lopende	 huur	 te	

beëindigen,	op	voorwaarde	dat	hun	akkoord	blijkt	uit	een	authentieke	akte	of	bij	een	voor	de	

rechter	afgelegde	verklaring48.		

	 	

§	3.	Relatieve	nietigheid	en	bewijs		

28.	 Het	 niet	 naleven	 van	 de	wettelijke	 vormvoorwaarden	 kan	weliswaar	 niet	 tegen	 de	

handelshuurder	worden	ingeroepen49.	Dit	werd	door	het	Hof	van	Cassatie	duidelijk	gemaakt	

met	 het	 arrest	 van	 15	 november	 2002.	 Het	 Hof	 van	 Cassatie	 oordeelde	 dat	 de	wettelijke	

voorwaarde	om	het	akkoord	van	de	partijen,	waarbij	ze	de	lopende	huur	hebben	beëindigd,	

vast	 te	 stellen	 bij	 authentieke	 akte	 of	 bij	 een	 voor	 de	 rechter	 afgelegde	 verklaring	 van	

dwingend	 recht	 is	 in	 het	 belang	 van	 de	 huurder50.	 De	 door	 de	 regel	 van	 dwingend	 recht	

beschermende	partij,	in	casu	de	huurder,	kan	niet	verplicht	worden	zich	te	beroepen	op	de	

relatieve	 nietigheid	 die	 volgt	 uit	 de	 schending	 van	 die	 regel.	 Wanneer	 de	 partijen	 een	

handelshuurovereenkomst	hebben	beëindigd	met	hun	wederzijds	akkoord,	zonder	dat	dit	is	

vastgelegd	bij	authentieke	akte	of	bij	een	voor	de	rechter	afgelegde	verklaring,	kan	de	huurder	

afzien	van	de	daaruit	voortvloeiende	nietigheid	en	zodanige	beëindiging	bewijzen51.		

	

29.	 Op	 basis	 van	 het	 arrest	 van	 15	 november	 2002	 kan	 worden	 gesteld	 dat	 de	

handelshuurder	bewijs	mag	leveren	dat	de	huurovereenkomst	werd	beëindigd	in	onderling	

akkoord,	 zonder	 dat	 dit	 opgenomen	 is	 in	 een	 authentieke	 akte	 of	 vastgesteld	 is	 in	 een	

verklaring	voor	de	vrederechter.		

	

																																																								
48	Cass.	7	mei	1981,	Arr.Cass.	1980-81,	1028.	
49	Zo	kan	de	verhuurder	bijvoorbeeld	de	huurder	niet	dwingen	om	over	te	gaan	tot	verdere	uitvoering	van	de	
handelshuurovereenkomst,	indien	de	huur	werd	beëindigd	in	onderling	akkoord	en	dit	zonder	het	naleven	van	
de	wettelijke	vormvoorwaarden.	
50	Cass.	15	november	2002,	Arr.Cass.	2002,	2485;	RW	2005-06,	141;	Zie	ook	reeds	eerder	rechtspraak	van	het	
Hof	van	Cassatie	hieromtrent:	Cass.	21	september	1978,	Arr.Cass.	1978-79,	90.	
51	Cass.	15	november	2002,	Arr.Cass.	2002,	2485;	RW	2005-06,	141.	
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Voor	de	verhuurder	lijkt	elk	verweer	tegen	de	geldigheid	van	een	beëindigingsovereenkomst	

die	gesloten	is	in	strijd	met	de	formele	vereisten	van	artikel	3,	lid	4	Handelshuurwet	ontnomen	

te	 zijn.	 De	 wettelijke	 vormvoorwaarden	 gelden	 immers	 enkel	 ter	 bescherming	 van	 de	

huurder52.		

	

30.	 De	 relatieve	 nietigheid	 kan	 door	 de	 handelshuurder	 worden	 ingeroepen.	

Desalniettemin	kan	de	huurder	er	afstand	van	doen.	De	handelshuurder	zal	zich	niet	kunnen	

beroepen	op	de	nietigheid	bij	uitvoering	van	de	beëindigingsovereenkomst,	die	niet	voldoet	

aan	de	door	de	wet	gesteld	vormvoorwaarden,	mits	hij	in	geval	van	vertrek	uit	het	gehuurd	

pand	 de	 relatieve	 nietigheid	 van	 de	 beëindiging	 heeft	 bevestigd53.	 Zo	 verzaakt	 de	

handelshuurder	 aan	 de	 nietigheid	 wanneer	 hij	 op	 overeengekomen	 tijdstip	 vrijwillig	 en	

ondubbelzinnig	het	onroerend	goed	verlaat	en	vervolgens	de	verhuurder	het	pand	opnieuw	

in	gebruik	laat	nemen54.	De	nietigheid	zal	bijvoorbeeld	niet	gedekt	zijn	wanneer	blijkt	dat	de	

huurder	de	gehuurde	lokalen	niet	heeft	ontruimd	en	in	het	bezit	is	van	een	sleutel55.		

	

§	4.	Optreden	van	de	notaris		

31.	 Met	 tussenkomst	 van	 de	 notaris	 kan	 vroegtijdig	 een	 einde	worden	 gesteld	 aan	 de	

handelshuur.	Er	wordt	aangenomen	dat	de	notaris	de	werkelijke	en	vrije	wil	van	de	huurder	

kan	achterhalen56.		

	

32.	 De	notariële	 tussenkomst	heeft	 tot	doel	de	handelshuurder	 te	 informeren	over	zijn	

rechten57	en	garandeert	dat	hij	 zich	bewust	 is	van	zijn	 rechten	waarvan	hij	afstand	doet58.	

Bovendien	verwerft,	door	toedoen	van	de	notaris,	de	authentieke	beëindigingsovereenkomst	

een	vaste	datum59.		

																																																								
52	M.	 DAMBRE,	 “Hoofdstuk	 II.	 Duur	 en	 beëindiging	 van	 de	 handelshuur”	 in	M.	 DAMBRE	 (ed.),	Handelshuur,	
Brugge,	die	Keure,	2012,	(31)	49.	
53	 M.	 DAMBRE,	 “Actuele	 ontwikkelingen	 handelshuur	 2003-2009”	 in	 L.	 DANIËLS,	 M.	 DAMBRE,	 P.	
VANDIERENDONCK	en	C.	ENGELS,	Rechtskroniek	voor	het	Notariaat.	Deel	16,	Brugge,	die	Keure,	2010,	(27)	33.		
54	G.	SCHENK,	“Hoofdstuk	4.	De	handelshuur”	in	OGP	2015,	afl.	274,	(XV.K	–	177)	XV.K	-	239.	
55	Vred.	Kortrijk	12	februari	2003,	Huur	2003,	151.		
56	G.	SCHENK,	“Hoofdstuk	4.	De	handelshuur”	in	OGP	2015,	afl.	274,	(XV.K	–	177)	XV.K	-	238.		
57	M.	 DAMBRE,	 “Hoofdstuk	 II.	 Duur	 en	 beëindiging	 van	 de	 handelshuur”	 in	M.	 DAMBRE	 (ed.),	Handelshuur,	
Brugge,	die	Keure,	2012,	(31)	46.	
58	K.	VANHOVE,	“De	notaris	en	de	Handelshuurwet”	in	C.	CASTELEIN,		A-L.	VERBEKE	en	L.	WEYTS	(eds.),	Notariële	
actualiteit	2010-2011,	Brussel,	Larcier,	2011,	(87)	101.	
59	M.	 DAMBRE,	 “Hoofdstuk	 II.	 Duur	 en	 beëindiging	 van	 de	 handelshuur”	 in	M.	 DAMBRE	 (ed.),	Handelshuur,	
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33.	 Het	akteren	van	een	louter	eenzijdige	wilsverklaring	van	één	van	de	partijen	volstaat	

niet.	De	beëindiging	 in	onderling	akkoord	vereist	een	actieve	deelname	van	beide	partijen.	

Het	sluiten	van	een	overeenkomst	is	dan	ook	noodzakelijk.	Het	is	weliswaar	niet	verplicht	om	

de	beëindigingsovereenkomst	op	te	nemen	in	een	aparte	notariële	akte.	Zo	kan	de	minnelijke	

beëindiging	 door	 tussenkomst	 van	 de	 handelshuurder	worden	 vastgelegd	 in	 een	 notariële	

verkoopakte60.		

	

Afdeling	6.	Gelegenheidsverhuring	

§	1.	Waals	Gewest	en	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest		

A.	Principe		

34.	 Huurovereenkomsten	die	wegens	de	aard	of	bestemming	van	een	goed	of	volgens	de	

gebruiken	voor	minder	dan	een	jaar	zijn	toegestaan,	vallen	niet	onder	het	toepassingsgebied	

van	 de	 Handelshuurwet61.	 Deze	 bepaling	 betreft	 de	 “gelegenheidsverhuringen”62.	 Dit	 zijn	

verhuringen	waarvan	de	duur	wordt	beperkt	tot	die	van	de	gebeurtenissen	die	het	sluiten	van	

de	overeenkomst	hebben	gerechtvaardigd63.	Als	 voorbeelden	kunnen	worden	aangehaald:	

seizoenverhuring	aan	de	kust	of	in	een	toeristische	attractie64,	verhuring	ter	gelegenheid	van	

een	bepaalde	gebeurtenis	zoals	kermis	of	tentoonstelling65	alsook	tijdelijke	constructies	naar	

aanleiding	van	specifieke	sportieve	of	culturele	gebeurtenissen66.		

	

35.	 Alleen	objectieve	elementen	kunnen	een	rol	spelen	om	na	te	gaan	of	de	huur	voor	

minder	 dan	 een	 jaar	wordt	 aangegaan67.	 Enkel	 een	 louter	 objectief	 criterium	 kan	worden	

aangewend,	 geen	 subjectief68.	 De	 bedoeling	 van	 partijen	 is	 aldus	 niet	 relevant.	 De	

feitenrechter	moet	steeds	in	concreto	oordelen	of	het	goed	wegens	de	aard	of	bestemming	

																																																								
Brugge,	die	Keure,	2012,	(31)	46.	
60	G.	SCHENK,	“Hoofdstuk	4.	De	handelshuur”	in	OGP	2015,	afl.	274,	(XV.K	–	177)	XV.K	-	238.		
61	Art.	2,	1°	Handelshuurwet.	
62	M.	DAMBRE,	“Hoofdstuk	 I.	Algemene	situering	van	het	handelshuurrecht	 in	het	huurrecht”	 in	M.	DAMBRE	
(ed.),	Handelshuur,	Brugge,	die	Keure,	2012,	(1)	22. 	
63	Cass.	26	maart	1976,	Arr.Cass.	1976,	865;	Cass.	26	maart	1976,	JT	1976,	677. 	
64	Vred.	Genk	19	maart	1985,	bevestigd	door	Rb.	Tongeren	30	maart	1987,	T.Vred.	1988,	45.		
65	A.	PAUWELS,	Handelshuur	in	APR,	Brussel,	Larcier,	1971,	45,	nr.	53. 	
66	M.	DAMBRE,	“Hoofdstuk	 I.	Algemene	situering	van	het	handelshuurrecht	 in	het	huurrecht”	 in	M.	DAMBRE	
(ed.),	Handelshuur,	Brugge,	die	Keure,	2012,	(1)	22. 	
67	Cass.	26	maart	1976,	Arr.Cass.	1976,	865.	
68	A.	PAUWELS,	Handelshuur	in	APR,	Brussel,	Larcier,	1971,	45,	nr.	54. 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van	 het	 goed	 of	 volgens	 de	 gebruiken	 in	 werkelijkheid	 voor	 minder	 dan	 een	 jaar	 wordt	

toegestaan69.	

	

36.	 Ook	wanneer	een	huur	wordt	gesloten	voor	meer	dan	één	 jaar,	kan	die	uitgesloten	

worden	van	de	Handelshuurwet.	Zo	oordeelde	het	Hof	van	Cassatie	dat	wanneer	een	huur	van	

één	jaar	of	meer	wordt	bedongen,	de	uitzondering	van	artikel	2,	1°	Handelshuurwet	zal	spelen,	

indien	 naar	 de	 normale	 gang	 van	 zaken	 in	 zodanig	 geval	 de	 huur,	 wegens	 de	 aard	 of	 de	

bestemming	van	het	goed	of	volgens	de	gebruiken,	wordt	toegestaan	voor	minder	dan	één	

jaar70.	Niet	de	overeengekomen	huurtijd,	maar	de	door	de	wet	bepaalde	objectieve	criteria	

zijn	beslissend71.	Bijgevolg	kan	bijvoorbeeld	een	huur	van	18	maanden,	2	jaar	of	zelfs	3	jaar	

van	het	toepassingsgebied	van	de	Handelshuurwet	worden	onttrokken72.		

	

37.	 Tot	slot	kan	een	huur	die	voor	minder	dan	één	jaar	werd	gesloten	van	rechtswege	als	

negenjarige	handelshuur	worden	aangemerkt,	indien	de	huur	niet	voldoet	aan	de	objectieve	

vereisten	van	artikel	2,	1°	Handelshuurwet73.		

	

B.	De	Handelshuurwet	biedt	geen	oplossing	voor	pop-upstores	

38.	 In	België	 is	de	huur	van	korte	duur	voor	handelszaken	voor	wat	het	Vlaams	Gewest	

betreft	geregeld	via	het	Pop-updecreet.	Voor	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	en	Waals	

Gewest	 is	de	handelshuur	van	korte	duur	daarentegen	nog	niet	wettelijk	geregeld	via	een	

decreet.	In	de	praktijk	wordt	bijgevolg	door	partijen	teruggegrepen	naar	een	aantal	bestaande	

technieken	om	hun	pop-upshop	juridisch	te	regelen.	Er	kan	hierbij	gedacht	worden	aan	de	

																																																								
69	W.	VAN	PUTTEN,“Deel	III	HANDELSHUUR”	in	W.	VAN	PUTTEN	en	T.	DEKEERSMAEKER	(eds.),	Praktijkgids	huur,	
Mechelen,	Kluwer,	 losbl.,	 (III.2	-	1)	 III.2	-	14;	K.	VANHOVE,	“De	notaris:	garantie	voor	contractuele	autonomie	
inzake	de	duur	van	een	handelshuur”	in	J.	BAEL,	K.	BOONE,	V.	DE	BACKER,	J.	DE	MEYER,	J.	DU	MONGH,	J.	GRILLET,	
A.	LEMMERLING,	G.	VAN	HOORICK,	K.	VANHOVE	(eds.),	Notariële	actualiteit	2012,	Brugge,	Die	Keure,	2013,	(51)	
57. 	
70	Cass.	25	maart	1983,	Arr.Cass.	1982-83,	913. 	
71	 K.	 VANHOVE,	 “De	 notaris:	 garantie	 voor	 contractuele	 autonomie	 inzake	 de	 duur	 van	 handelshuur”	 in	 F.	
BLONTROCK,	F.	BOUCKAERT,	J.	BYTTEBIER,	C.	DE	WULF,	K.	VANBEYLEN,	W.	VAN	DE	PUTTE,	B.	VAN	OPSTAL,	J.	
VERSTRAETE	 en	 L.	 WEYTS	 (eds.),	 Notariële	 actualiteit	 2012:	 verslagboek	 van	 de	 vormingsdagen	 van	 de	
Studiekring	Provinciaal	Genootschap	der	Notarissen	van	Oost-Vlaanderen,	Brugge,	die	Keure,	2013,	(51)	57.	
72	 K.	VANHOVE,	 “Duur	en	hernieuwing	 van	een	handelshuur”	 in	K.	VANHOVE	en	A.	VAN	OEVELEN	 (eds.),	De	
vrederechter	en	de	handelshuur:	nieuwe	horizonten,	Brugge,	die	Keure,	2014,	(45)	50.	
73	 K.	 VANHOVE,	 Handelshuur.	 Rechtsvergelijkend	 onderzoek	 naar	 een	 evenwichtige	 regeling,	 Antwerpen-	
Cambridge,	Intersentia,	2012,	109. 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huur	 “op	 proef”,	 de	 bezetting	 ter	 bede,	 de	 terbeschikkingstellingsovereenkomst,	 de	

concessieovereenkomst	en	de	gelegenheidshuur74.		

	

39.	 Ten	eerste	kan	de	verhuring	van	een	pop-upstore	geregeld	worden	via	de	huur	“op	

proef”.	Dit	houdt	in	dat	aan	de	huurder	een	ruimere	opzeggingsmogelijkheid	wordt	gegeven	

dan	wat	door	de	Handelshuurwet	is	voorzien.	Hierdoor	beschikt	de	handelshuurder	over	de	

mogelijkheid	om	de	huurovereenkomst	te	beëindigen	tegen	de	afloop	van	het	eerste	jaar75.	

Wanneer	de	huurder	opteert	voor	de	beëindiging	van	de	handelshuurovereenkomst	tegen	dat	

tijdstip,	 bevestigt	 de	 handelshuurder	 de	 door	 nietigheid	 aangetaste	 clausule,	 zonder	 dat	

verhuurder	 er	 de	 nietigheid	 van	 kan	 inroepen76.	 Indien	 tijdens	 de	 proefperiode	 geen	

opzegging	 geschiedt,	 loopt	 de	 huurovereenkomst	 verder	 tot	 het	 einde	 van	 de	 wettelijke	

negenjarige	periode	met	als	aanvangsdatum	het	ingaan	van	de	proefperiode77.		

	

Het	 kwalificeren	 van	 een	 pop-upshop	 als	 huur	 “op	 proef”	 lijkt	mijns	 inziens	 niet	 de	 beste	

oplossing.	Vooreerst	heerst	er	onduidelijkheid	 in	de	rechtsleer.	Sommigen	zijn	 immers	van	

oordeel	dat	de	huur	“op	proef”	in	België	is	uitgesloten78.	Daarnaast	brengt	de	huur	“op	proef”	

rechtsonzekerheid	voor	de	verhuurder	met	zich	mee.	Dergelijke	huur	creëert	immers	enkel	

een	mogelijkheid	in	hoofde	van	de	huurder	om	de	huurovereenkomst	te	beëindigen	tijdens	

de	proefperiode79.	Aan	de	verhuurder	komt	deze	opzeggingsmogelijkheid	niet	toe.	Indien	de	

pop-uphuurder	tijdens	de	proefperiode	niet	overgaat	tot	opzegging,	zitten	partijen	vast	aan	

een	negen	jaar	durende	handelshuurovereenkomst.	De	verhuurder	had	nochtans	niet	de	wil	

																																																								
74	 In	 deze	 masterproef	 worden	 de	 bestaande	 technieken	 kort	 besproken.	 Het	 is	 niet	 de	 bedoeling	 deze	
technieken	 tot	 in	 detail	 te	 gaan	bespreken.	Voor	 een	meer	uitgebreide	bespreking:	 zie	 :	 J.	 SWENNEN	en	M.	
VANWYNSBERGHE,	“Huur	van	pop-upshops.	Nood	aan	een	nieuw	ontpopt	huurregime?”,	NJW	2016,	234-241. 	
75	M.	 DAMBRE,	 “Hoofdstuk	 II.	 Duur	 en	 beëindiging	 van	 de	 handelshuur”	 in	M.	 DAMBRE	 (ed.),	Handelshuur,	
Brugge,	die	Keure,	2012,	(31)	35.	
76	M.	DAMBRE,	“De	duur	en	de	beëindiging	in	onderling	akkoord	of	door	opzegging	van	de	handelshuur”	in	P.	
JADOUL	en	M.	VLIES	(eds.),	50	ans	d’application	de	la	loi	sur	les	baux	commerciaux	-	50	jaar	toepassing	van	de	
Handelshuurwet,	Brugge,	die	Keure,	2002,	(31)	34.		
77	A.	PAUWELS,	M.	VRANCKEN,	A.	LINDERS	en	L.	LINDERS,	“Commentaar	bij	art.	3	Handelshuurwet”	in	OBO	2014,	
afl.	98,	(39)	42. 	
78	 K.	 VANHOVE,	 Handelshuur.	 Rechtsvergelijkend	 onderzoek	 naar	 een	 evenwichtige	 regeling,	 Antwerpen-	
Cambridge,	Intersentia,	2012,	131;	M.	DAMBRE,	“Hoofdstuk	II.	Duur	en	beëindiging	van	de	handelshuur”	in	M.	
DAMBRE	(ed.),	Handelshuur,	Brugge,	die	Keure,	2012,	(31)	36.		
79	M.	DAMBRE,	 “Hoofdstuk	 II.	 Duur	 en	 beëindiging	 van	 de	 handelshuur”	 in	M.	DAMBRE	 (ed.),	Handelshuur,	
Brugge,	die	Keure,	2012,	(31)	35.	
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gebonden	te	zijn	aan	de	strenge	bepalingen	van	de	Handelshuurwet80.		

	

40.	 Ten	tweede	kan	een	pop-upstore	gekwalificeerd	worden	als	een	bezetting	ter	bede.	

Partijen	moeten	daarbij	opletten	dat	de	bezetting	ter	bede	geen	wetsontduiking	uitmaakt.	Om	

hieraan	 te	 ontsnappen	moet	 de	 overeenkomst	 een	 precair	 karakter81	 hebben	 en	moeten	

bijzondere	omstandigheden82	rechtvaardigen	dat	de	pop-upuitbater	op	elk	ogenblik	door	de	

eigenaar	uit	het	onroerend	goed	kan	worden	gezet.	De	pop-upuitbater	bevindt	zich	dan	ook	

in	een	zeer	kwetsbare	positie.	Dit	strookt	vaak	niet	met	de	wens	van	de	pop-upuitbater.	Hij	

ambieert	weliswaar	een	flexibel	contract,	maar	dan	vooral	in	de	mate	dat	hijzelf	eenvoudiger	

van	de	overeenkomst	af	kan83.	

	

Mijns	inziens	vormt	het	regelen	van	een	pop-upshop	via	de	rechtsfiguur	van	bezetting	ter	bede	

dan	ook	niet	de	ideale	oplossing.	Willen	de	partijen	toch	voor	deze	optie	opteren,	dan	worden	

ze	aangeraden	om	de	bijzondere	omstandigheden	alsook	hun	belangen	in	de	overeenkomst	

te	 gaan	 preciseren.	 Hierdoor	 zal	 de	 rechter	 sneller	 geneigd	 zijn	 de	 overeenkomst	 te	

aanschouwen	als	een	geldige	titel	van	bezetting	ter	bede.		

	

41.	 Ten	 derde	 kan	 een	 pop-upstore	 een	 terbeschikkingstellingsovereenkomst	 vormen.	

Hierbij	stelt	de	eigenaar	van	het	onroerend	goed,	naast	het	beschikbaar	stellen	van	het	pand,	

ook	diensten	ter	beschikking	aan	de	pop-upuitbater.	Het	bewaken	van	het	pand,	verwarming	

en	airconditioning	van	de	 lokalen,	het	schoonmaken	en	onderhouden	van	het	goed	en	het	

																																																								
80	A.	PAUWELS,	M.	VRANCKEN,	A.	LINDERS	en	L.	LINDERS,	“Commentaar	bij	art.	3	Handelshuurwet”	in	OBO	2014,	
afl.	98,	(39)	42.	
81	Het	precair	karakter	van	de	bezetting	maakt	het	essentieel	kenmerk	van	de	bezetting	ter	
bede	uit.	Het	precair	karakter	houdt	in	dat	bij	een	bezetting	ter	bede	de	bezetter	geen	enkele	
zekerheid	verwerft	wat	de	duur	van	de	bezetting	betreft.	Aan	de	gever	van	het	bezit	ter	bede	
komt	immers	het	recht	toe	om	op	ieder	ogenblik	over	de	zaak	te	kunnen	beschikken.	Bijgevolg	
kan	de	eigenaar	op	elk	tijdstip	overgaan	tot	beëindiging	van	de	bezetting	ter	bede,	tenminste	
voor	 zover	 dit	 geen	 rechtsmisbruik	 uitmaakt.	 Zie	 D.	MEULEMANS	 en	 C.	 SWIGGERS,	 “Algemeen.	 7.	
Geldigheidsvereisten”	in	D.	MEULEMANS,	I.	SNICK	en	M.	SNICK	(eds.),	Handboek	bezetting	ter	bede,	Gent,	Story	
Publishers,	 2010,	 (41)	 49-50;	 J.	 SWENNEN	en	M.	VANWYNSBERGHE,	 “Huur	 van	 pop-upshops.	Nood	 aan	 een	
nieuw	ontpopt	huurregime?”,	NJW	2016,	(234)	237.		
82	 Als	 voorbeelden	 van	 bijzondere	 omstandigheden	 kan	 worden	 aangehaald:	 het	 vooruitzicht	 van	 een	
onteigening,	in	afwachting	van	een	administratieve	vergunning,	in	afwachting	van	de	opbouw	van	een	pand	of	
heropbouw	van	een	gebouw	na	brand.	
83	J.	SWENNEN	en	M.	VANWYNSBERGHE,	“Huur	van	pop-upshops.	Nood	aan	een	nieuw	ontpopt	huurregime?”,	
NJW	2016,	(234)	237.		
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installeren	van	reclameborden	vormen	een	aantal	voorbeelden	van	diensten84.		

	

Er	is	sprake	van	aanneming	wanneer	het	pand	ter	beschikking	wordt	gesteld	om	de	uitvoering	

van	de	overeengekomen	dienst(en)	mogelijk	te	maken.	De	terbeschikkingstelling	van	het	pand	

moet	 accessoir	 zijn	 aan	 de	 geleverde	 diensten.	Mijns	 inziens	 is	 het	 niet	 optimaal	 en	 zelfs	

risicovol	 om	de	pop-upstore	 te	 gaan	 regelen	 via	 een	 terbeschikkingstellingsovereenkomst,	

aangezien	in	veel	gevallen	de	geleverde	diensten	zoals	verwarming,	verlichting	en	onderhoud	

die	geleverd	worden	bij	pop-upstores	accessoir	zijn	aan	de	(handels)huur.	In	dergelijk	geval	is	

er	immers	sprake	van	huur	en	geen	aanneming85.		

	

42.	 Ten	 vierde	 kan	 een	 pop-upovereenkomst	 gekwalificeerd	 worden	 als	 een	

concessieovereenkomst.	Opdat	er	sprake	is	van	dergelijke	overeenkomst,	moet	het	gehuurd	

onroerend	goed	gelegen	zijn	op	openbaar	domein.	Als	voorbeeld	kan	verwezen	worden	naar	

de	 pop-uprestaurants	 die	 op	 televisie	 zijn	 verschenen.	 In	 dit	 geval	 is	 er	 sprake	 van	 een	

concessie	 op	 openbaar	 domein.	 De	 bepalingen	 van	 de	 Handelshuurwet	 zijn	 niet	 van	

toepassing,	gelet	op	het	feit	dat	de	goederen	die	tot	het	openbaar	domein	behoren	niet	in	

huur	 kunnen	 worden	 gegeven.	 Aan	 de	 hand	 hiervan	 kunnen	 partijen	 ontsnappen	 aan	 de	

dwingende	bepalingen	van	de	Handelshuurwet86.		

	

43.	 Ten	slotte	kan	de	pop-upshop	gekwalificeerd	worden	als	gelegenheidshuur.	Dit	 lijkt	

tegenwoordig	de	meest	 aanbevelenswaardige	oplossing.	Het	 tijdelijk	 karakter	 van	de	pop-

upstore	(wat	een	essentiële	vereiste	vormt)	is	perfect	te	verzoenen	met	de	objectieve	vereiste	

in	artikel	2,1°	Handelshuurwet	die	stelt	dat	de	Handelshuurwet	niet	van	toepassing	is	op	huur	

die	wegens	haar	 bestemming	normaal	 voor	minder	 dan	één	 jaar	wordt	 toegestaan.	 Er	 zal	

verder	 sprake	 zijn	 van	 een	 geldige	 gelegenheidsverhuring	 indien	 partijen	 duidelijk	 hun	

bestemming	 als	 tijdelijke	 pop-upconcept	 in	 het	 overeenkomst	 zullen	 vermelden.	 De	

gelegenheidshuur	 valt	 buiten	 het	 toepassingsgebied	 van	 het	 handelshuurrecht.	 Op	

																																																								
84	J.	SWENNEN	en	M.	VANWYNSBERGHE,	“Huur	van	pop-upshops.	Nood	aan	een	nieuw	ontpopt	huurregime?”,	
NJW	2016,	(234)	238. 	
85	J.	SWENNEN	en	M.	VANWYNSBERGHE,	“Huur	van	pop-upshops.	Nood	aan	een	nieuw	ontpopt	huurregime?”,	
NJW	2016,	(234)	238. 	
86	F.	CHAFFART	en	S.	VAN	DE	MOSSELAER,	“Vlaams	Gewest	vaardigt	eigen	regelgeving	uit	voor	‘Pop-Upshops’”,	
Notariaat	2016,	nr.	18,	(6)	7-8.	
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gelegenheidsverhuring	is	het	gemeen	huurrecht	van	toepassing.		

	

Op	 grond	 van	 artikel	 1737	 BW	 eindigen	 schriftelijke	 huurovereenkomsten	 die	 voor	 een	

bepaalde	duur	zijn	aangegaan,	van	rechtswege	bij	het	verstrijken	van	die	duur,	zonder	dat	

enige	opzegging	is	vereist87.	Toch	rijst	volgens	SWENNEN	en	VANWYNSBERGHE	een	probleem	

met	betrekking	tot	de	stilzwijgende	wederverhuring	op	grond	van	artikel	1738	BW88.	Zij	vragen	

zich	af	of	er	 in	dergelijk	geval	nog	steeds	sprake	kan	zijn	van	gelegenheidshuur,	daar	deze	

nieuwe	huurovereenkomst	immers	lijkt	in	te	druisen	tegen	het	essentieel	tijdelijk	karakter	van	

de	pop-upstore.	Om	te	vermijden	dat	de	rechter	de	huurovereenkomst	herkwalificeert	in	een	

handelshuur	 doen	 partijen	 er	 volgens	 hen	 dan	 ook	 goed	 aan	 hetzij	 de	 stilzwijgende	

wederinhuring	contractueel	uit	te	sluiten,	hetzij	de	huurovereenkomst	op	te	zeggen	bij	het	

einde	van	de	huur89.		

	

§	2.	Vlaams	Gewest	:	het	Pop-updecreet			

44.	 Voor	wat	het	Vlaams	Gewest	betreft,	 is	de	handelshuur	van	korte	duur	geregeld	via	

het	Pop-updecreet.	De	bespreking	van	het	Pop-updecreet	zal	behandeld	worden	in	hoofdstuk	

490.	

	 	

																																																								
87	M.	DE	POTTER	DE	TEN	BROECK,	“Hoofdstuk	VII.	Duur,	opzegging	en	verlenging	van	de	huurovereenkomst”	in	
M.	DAMBRE,	B.	HUBEAU	en	S.	STIJNS	(eds.),	Handboek	algemeen	huurrecht,	Brugge,	die	Keure,	2015,	(645)	652.		
88	Artikel	1738	BW	bepaalt	immers	dat	indien	de	huurder,	na	beëindiging	van	een	voor	een	bepaalde	duur	bij	
geschrift	 gesloten	 overeenkomst,	 het	 goed	 zonder	 verzet	 van	 de	 verhuurder	 verder	 blijft	 bewonen,	 er	
wederinhuring	is	tegen	dezelfde	voorwaarden,	ook	wat	de	duur	betreft. 	
89	J.	SWENNEN	en	M.	VANWYNSBERGHE,	“Huur	van	pop-upshops.	Nood	aan	een	nieuw	ontpopt	huurregime?”,	
NJW	2016,	(234)	240.		
90	Zie	randnummers:	55-99.	
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HOOFDSTUK	3.	HUURHERNIEUWING:	HANDELSHUURWET		

Afdeling	1.	Huurhernieuwing:	Handelshuurwet		

§	1.	Recht	op	huurhernieuwing	

45.	 Op	 grond	 van	 artikel	 13,	 lid	 1	Handelshuurwet	 heeft	 de	 huurder	 het	 recht	 op	 drie	

hernieuwingen	 van	 de	 handelshuurovereenkomst	 van	 telkens	 negen	 jaar.	 Artikel	 13	

Handelshuurwet	strekt	tot	bescherming	van	de	handelshuurder.	Dit	recht	van	de	huurder	is	

samen	met	de	dwingende	minimumduur	van	fundamenteel	belang	voor	de	bescherming	van	

de	handelshuurder.	Beide	bepalingen	tonen	de	zorg	van	de	wetgever	aan	om	de	stabiliteit	en	

continuïteit	van	de	handelszaak	te	waarborgen91.		

	

46.	 De	handelshuurder	moet	dezelfde	handel	willen	voortzetten.	Indien	dit	niet	het	geval	

is,	 verliest	 de	 huurder	 zijn	 recht	 om	 huurhernieuwing	 aan	 te	 vragen.	 Artikel	 13	 van	 de	

Handelshuurwet	 streeft	 immers	 de	 bescherming	 van	 de	 handelszaak	 na.	 De	 voortgezette	

handel	moet	bovendien	identiek	zijn	als	deze	die	tot	dan	in	het	gehuurde	goed	werd	gevoerd.	

Ook	 in	 de	 loop	 van	 de	 procedure	 van	 huurhernieuwing	mag	 geen	 andere	 handel	 gestart	

worden	 door	 de	 huurder	 in	 het	 gehuurde	 goed.	 Is	 dit	 wel	 het	 geval,	 dan	 zal	 de	

huurhernieuwing	niet	worden	toegekend92.	

	

47.	 Het	“recht	op	huurhernieuwing”	mag	weliswaar	niet	verkeerd	begrepen	worden.	Het	

recht	op	huurhernieuwing	geeft	aan	de	huurder	het	recht	om	huurhernieuwing	aan	te	vragen.	

De	 huurder	 beschikt	 aldus	 niet	 over	 een	 absoluut	 recht	 om	 de	 huurhernieuwing	 ook	

daadwerkelijk	 te	 verkrijgen93.	 De	wetgever	 heeft	 immers	 aan	 de	 verhuurder	 een	 absoluut	

recht	toegekend	om	de	huurhernieuwing	te	weigeren.	De	huurder	heeft	bijgevolg	het	recht	

om	huurhernieuwing	aan	te	vragen	en	in	bepaalde	gevallen	recht	op	een	vergoeding	indien	

zijn	aanvraag	tot	huurhernieuwing	wordt	geweigerd94.	

																																																								
91	 K.	 VANHOVE,	 Handelshuur.	 Rechtsvergelijkend	 onderzoek	 naar	 een	 evenwichtige	 regeling,	 Antwerpen-	
Cambridge,	Intersentia,	2012,	329.		
92	 K.	 KOENIGSMANN	 en	 K.	 VANHOVE,	 “Hoofdstuk	 VI.	 Huurhernieuwing”	 in	M.	 DAMBRE	 (ed.),	Handelshuur,	
Brugge,	die	Keure,	2012,	(179)	180.	
93	 K.	 VANHOVE,	 Handelshuur.	 Rechtsvergelijkend	 onderzoek	 naar	 een	 evenwichtige	 regeling,	 Antwerpen-	
Cambridge,	Intersentia,	2012,	329. 	
94	K.	KOENIGSMANN	en	K.	VANHOVE,	“Hoofdstuk	VI.	Huurhernieuwing”	in	M.	DAMBRE	(ed.),	Handelshuur,	
Brugge,	die	Keure,	2012,	(179)	179.		
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§	2.	Verzaken	aan	het	recht	op	huurhernieuwing	

48.	 De	handelshuurovereenkomst	kan	geen	beding	bevatten	waarbij	de	handelshuurder	

afstand	doet	van	zijn	recht	op	huurhernieuwing,	vooraleer	het	recht	op	huurhernieuwing	is	

ontstaan.	Dergelijke	clausule	is	nietig.	Gelet	op	het	feit	dat	artikel	13,	lid	1	Handelshuurwet	

van	dwingend	recht	is	ten	voordele	van	de	huurder,	kan	de	handelshuurder	pas	geldig	en	op	

onherroepelijke	wijze	afstand	doen	van	zijn	 recht	op	huurhernieuwing	nadat	de	wettelijke	

termijn	voor	het	aanvragen	van	zijn	recht	om	huurhernieuwing	is	ontstaan95.		

	

§	3.	Duur	van	de	huurhernieuwing	

49.	 Elke	 huurhernieuwing	 geschiedt	 in	 beginsel	 voor	 negen	 jaar96.	 Niettemin	 kunnen	

partijen	op	grond	van	artikel	13,	lid	1	Handelshuurwet	een	huurhernieuwing	voor	een	kortere	

of	 langere	 tijd	 dan	 negen	 jaar	 overeenkomen,	 mits	 hun	 akkoord	 wordt	 vastgesteld	 bij	

authentieke	akte	of	blijkt	uit	een	voor	de	rechter	afgelegde	verklaring97.	Op	grond	van	artikel	

1	 van	 de	Hypotheekwet	moet	 de	 huurhernieuwing	 voor	 een	 langere	 duur	 dan	 negen	 jaar	

worden	overgeschreven	op	het	hypotheekkantoor.		

	

50.	 Artikel	 13,	 lid	 2	 Handelshuurwet	 stelt	 dat	 indien	 de	 verhuurder	 of	 een	 van	 de	

verhuurders	minderjarig	is	op	het	ogenblik	van	de	hernieuwing	van	de	huur,	de	duur	van	de	

huurhernieuwing	 beperkt	 kan	 worden	 tot	 de	 tijd	 die	 nog	 moet	 lopen	 tot	 aan	 de	

meerderjarigheid	 van	 de	 verhuurder.	 Het	 akkoord	 van	 de	 partijen	 is	 in	 dit	 geval	 niet	

onderworpen	aan	de	formele	voorwaarden	van	artikel	13	van	de	Handelshuurwet.	Partijen	

mogen	bijgevolg	het	akkoord	over	de	beperking	van	de	duur	van	de	handelshuurhernieuwing	

opnemen	 in	 een	 vorm	 naar	 hun	 keuze.	 De	 verhuurder	 moet	 wel	 minderjarig	 zijn	 op	 het	

ogenblik	 dat	 de	 huurhernieuwing	 ingaat	 en	 hij	 dient	 meerderjarig	 te	 worden	 in	 de	

eerstvolgende	 periode	 van	 negen	 jaar.	 De	 mogelijkheid	 voorzien	 in	 artikel	 13,	 lid	 2	

																																																								
95	G.	SCHENK,	“Hoofdstuk	4.	De	handelshuur”	in	OGP	2015,	afl.	274,	(XV.K	-	177)	XV.K	-	271.	
96	K.	VANHOVE,	“De	notaris	en	de	Handelshuurwet”	in	C.	CASTELEIN,		A-L.	VERBEKE	en	L.	WEYTS	(eds.),	Notariële	
actualiteit	2010-2011,	Brussel,	Larcier,	2011,	(87)	120.	
97	 K.	VANHOVE,	 “Duur	en	hernieuwing	 van	een	handelshuur”	 in	K.	VANHOVE	en	A.	VAN	OEVELEN	 (eds.),	De	
vrederechter	en	de	handelshuur:	nieuwe	horizonten,	Brugge,	die	Keure,	2014,	(45)	60;	K.	KOENIGSMANN	en	K.	
VANHOVE,	“Hoofdstuk	VI.	Huurhernieuwing”	in	M.	DAMBRE	(ed.),	Handelshuur,	Brugge,	die	Keure,	2012,	(179)	
182-183.	
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Handelshuurwet	geldt	niet	indien	de	minderjarige	verhuurder	meerderjarig	wordt	binnen	de	

drie	maanden	waarin	hij	een	beslissing	moet	nemen	over	de	aanvraag	tot	huurhernieuwing98.	

	

§	4.	Verruiming	opzeggingsmogelijkheden	

51.	 Artikel	 13	 van	 de	 Handelshuurwet	 maakt	 het	 bovendien	 mogelijk	 om	 andere	

vroegtijdige	 beëindigingsmodaliteiten	 in	 te	 lassen	 mits	 voldaan	 is	 aan	 de	 wettelijke	

vormvoorwaarden99.	 Het	 Hof	 van	 Cassatie	 oordeelde	 op	 8	 oktober	 1971	 dat	 een	 beding	

opgenomen	 in	 een	 voor	 negen	 jaar	 hernieuwde	 handelshuurovereenkomst,	 waarbij	 de	

verhuurder	 het	 recht	 krijgt	 om,	 bij	 het	 verstrijken	 van	 elke	 driejarige	 periode,	 de	 huur	 te	

beëindigen	om	het	goed	af	te	breken100,	tot	gevolg	kan	hebben	dat	de	werkelijke	duur	van	de	

(hernieuwde)	 huur	 tot	 minder	 dan	 negen	 jaar	 wordt	 herleid.	 Dergelijk	 beding	 is	 slechts	

toelaatbaar	op	grond	van	artikel	13	van	de	Handelshuurwet	en	derhalve	slechts	wettelijk	op	

voorwaarde	dat	de	formele	voorwaarden	(vonnis	of	authentieke	akte)	van	dat	artikel	worden	

nageleefd101.	Gelet	op	bovenstaand	cassatiearrest	is	het	niet	enkel	mogelijk	om	de	duur	van	

de	 hernieuwde	 huur	 in	 te	 korten,	 maar	 tevens	 geoorloofd	 om	 andere	 en	 ruimere	

beëindigingsmodaliteiten	in	te	lassen102.		

	

Afdeling	2.	Optreden	van	de	notaris		

52.	 Partijen	moeten	vooreerst	een	beroep	doen	op	de	notaris	 indien	zij	de	huur	willen	

hernieuwen	voor	een	periode	langer	dan	negen	jaar.	Conform	artikel	1	van	de	Hypotheekwet	

moet	een	huurovereenkomst	die	voor	een	langere	periode	dan	negen	jaar	is		aangegaan,	met	

het	 oog	 op	 de	 tegenwerpelijkheid	 aan	 derden,	 worden	 overgeschreven	 op	 het	

																																																								
98	 K.	 KOENIGSMANN	 en	 K.	 VANHOVE,	 “Hoofdstuk	 VI.	 Huurhernieuwing”	 in	M.	 DAMBRE	 (ed.),	Handelshuur,	
Brugge,	die	Keure,	2012,	(179)	183.	
99	 K.	 VANHOVE,	 “De	 notaris:	 garantie	 voor	 contractuele	 autonomie	 inzake	 de	 duur	 van	 handelshuur”	 in	 F.	
BLONTROCK,	F.	BOUCKAERT,	J.	BYTTEBIER,	C.	DE	WULF,	K.	VANBEYLEN,	W.	VAN	DE	PUTTE,	B.	VAN	OPSTAL,	J.	
VERSTRAETE	 en	 L.	 WEYTS	 (eds.),	 Notariële	 actualiteit	 2012:	 verslagboek	 van	 de	 vormingsdagen	 van	 de	
Studiekring	Provinciaal	Genootschap	der	Notarissen	van	Oost-Vlaanderen,	Brugge,	die	Keure,	2013,	(51)	67.	
100	Dit	is	een	motief	waarop	de	verhuurder	in	het	kader	van	artikel	3,	lid	5	Handelshuurwet	inzake	vroegtijdige	
beëindiging	geen	beroep	op	kan	doen.		
101	Cass.	8	oktober	1971,	Arr.Cass.	1972,	150.	
102	G.	SCHENK,	“Hoofdstuk	4.	De	handelshuur”	in	OGP	2015,	afl.	274,	(XV.K	-	177)	XV.K	–	280;	K.	VANHOVE,	“De	
notaris:	 garantie	 voor	 contractuele	 autonomie	 inzake	 de	 duur	 van	 handelshuur”	 in	 F.	 BLONTROCK,	 F.	
BOUCKAERT,	J.	BYTTEBIER,	C.	DE	WULF,	K.	VANBEYLEN,	W.	VAN	DE	PUTTE,	B.	VAN	OPSTAL,	J.	VERSTRAETE	en	L.	
WEYTS	 (eds.),	Notariële	 actualiteit	 2012:	 verslagboek	 van	 de	 vormingsdagen	 van	 de	 Studiekring	 Provinciaal	
Genootschap	der	Notarissen	van	Oost-Vlaanderen,	Brugge,	die	Keure,	2013,	(51)	67.	
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hypotheekkantoor.	Een	notariële	akte	is	dan	ook	vereist103.	Bij	het	opstellen	van	de	akte	dient	

de	instrumenterende	notaris	voornamelijk	rekening	te	houden	met	artikels	11	en	12	van	de	

Notariswet	en	artikels	139	tot	141	van	de	Hypotheekwet104.	Een	hypothecair	getuigschrift	en	

een	 stedenbouwkundig	 uittreksel105	 zijn	 eveneens	 vereist	 bij	 een	 notariële	

huurhernieuwing106.	 Een	 EPC	 is	 vereist	 indien	 er	 in	 het	 verhuurd	 onroerend	 goed	 een	

wooneenheid	aanwezig	is107.	Na	het	opstellen	van	de	akte	is	de	notaris	ertoe	gehouden	de	

notariële	 huurakte	 te	 laten	 registreren	 op	 het	 bevoegde	 registratiekantoor108.	 Dit	 moet	

geschieden	binnen	de	vier	maanden109.		

	

53.	 Huurder	en	verhuurder	kunnen	ook	een	huurhernieuwing	voor	minder	dan	negen	jaar	

overeenkomen.	 In	 dergelijk	 geval	 is	 op	 grond	 van	 artikel	 13	 van	 de	 Handelshuurwet	 een	

authentieke	 akte	 (of	 vonnis)	 vereist	 voor	 de	 geldigheid	 van	 de	 huurhernieuwing110.	 Een	

handelshuurhernieuwing	van	minder	dan	negen	jaar	komt	in	de	notariële	praktijk	weliswaar	

zelden	voor.	

	

54.	 Zoals	 reeds	 vermeld,	 is	 het	 op	 grond	 van	 artikel	 13	 van	 de	 Handelshuurwet	 ook	

mogelijk	 om	 andere	 en	 ruimere	 beëindigingsmodaliteiten	 in	 de	 hernieuwde	

handelshuurovereenkomst	 in	 te	 lassen,	mits	naleving	van	de	 formele	voorwaarden.	 Indien	

partijen	een	beroep	doen	op	de	notaris,	doet	hij	er	goed	aan	om	de	aandacht	van	partijen	

hierop	te	vestigen.		

		

																																																								
103	 K.	 KOENIGSMANN	 en	 K.	 VANHOVE,	 “Hoofdstuk	 VI.	 Huurhernieuwing”	 in	M.	 DAMBRE	 (ed.),	Handelshuur,	
Brugge,	die	Keure,	2012,	(179)	183.	
104	Voor	een	uitvoerige	opsomming	omtrent	de	verplicht	op	te	nemen	vermeldingen	verwijs	 ik	graag	naar:	L.	
WEYTS,	Algemeen	deel.	De	Notariswet,	Mechelen,	Kluwer,	2015,	135-155;	K.	HENDRICKX,	“De	overschrijving	van	
notariële	huurakten	-	Gevolgen	van	de	gewijzigde	hypotheekwet	en	de	nieuwe	notariswet”,	Notariaat	2007,	nr.	
12-13,	1-9.		
105	Art.	5.2.1.	§	1	VCRO.	
106	Zie	hierover	ook	randnummer:	18.	
107	www.energiesparen.be.	
108	Art.	35,	1°	W.Reg.	
109	Art.	19,	3°,	b	juncto	art.	32,5°	W.Reg.		
110	 K.	 VANHOVE,	 “De	 notaris:	 garantie	 voor	 contractuele	 autonomie	 inzake	 de	 duur	 van	 handelshuur”	 in	 F.	
BLONTROCK,	F.	BOUCKAERT,	J.	BYTTEBIER,	C.	DE	WULF,	K.	VANBEYLEN,	W.	VAN	DE	PUTTE,	B.	VAN	OPSTAL,	J.	
VERSTRAETE	 en	 L.	 WEYTS	 (eds.),	 Notariële	 actualiteit	 2012:	 verslagboek	 van	 de	 vormingsdagen	 van	 de	
Studiekring	Provinciaal	Genootschap	der	Notarissen	van	Oost-Vlaanderen,	Brugge,	die	Keure,	2013,	(51)	66.	
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HOOFDSTUK	4.	HANDELSHUUR	VAN	KORTE	DUUR:	POP-UPDECREET	

Afdeling	1.	Het	Pop-updecreet	

§	1.	Algemeen		

55.	 Sinds	1	juli	2014	zijn	de	gewesten	bevoegd	voor	de	specifieke	regels	betreffende	de	

handelshuur111.	De	Vlaamse	decreetgever	heeft	van	zijn	bevoegdheid	alvast	gebruik	gemaakt	

om	 een	 regeling	 te	 treffen	 voor	 de	 handelshuur	 van	 korte	 duur.	 Op	 Vlaams	 niveau	werd	

geopteerd	om	de	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht	te	regelen	via	een	decreet,	het	

zogenaamde	 Pop-updecreet112.	 Het	 decreet	 trad	 op	 1	 september	 2016	 in	 werking.	 Het	

territoriaal	 toepassingsgebied	 van	 het	 Pop-updecreet	 is	 beperkt	 tot	 handelspanden	 die	

gelegen	zijn	in	het	Vlaams	Gewest113.		

	

§	2.	Ratio	legis	

56.	 De	individuele	shopper	is	veeleisender	dan	ooit	tevoren.	De	retailer	werd	gedwongen	

om	op	zoek	te	gaan	naar	nieuwe	manieren	om	de	consument	te	prikkelen.	Een	nieuwe	trend	

werd	geboren:	de	pop-upstore.	Een	pop-upstore	kan	het	best	omschreven	worden	als	een	

tijdelijke	handelszaak	die	plots	opduikt	in	het	straatbeeld	en	er	even	snel	terug	uit	verdwijnt.	

Het	is	een	fris,	origineel	concept	en	zorgt	er	op	die	manier	voor	dat	de	individuele	shopper	er	

geweest	 wil	 zijn.	 De	 pop-upstore	 kan	 verschillende	 gedaantes	 aannemen	 (bv.	 een	 pop-

upkledingwinkel,	een	pop-uprestaurant,	een	pop-upbar)	en	is	telkens	gekenmerkt	door	zijn	

tijdelijk	karakter.		

	

57.	 Zowel	voor	de	huurder	als	voor	de	verhuurder	combineert	een	pop-upstore	het	beste	

uit	 twee	 werelden.	 Enerzijds	 zitten	 de	 partijen	 niet	 vast	 aan	 een	 langlopend	 contract	 en	

anderzijds	 is	 een	 pop-upstore	 ideaal	 voor	 productlancering	 en	 marketingcampagnes.	

Bovendien	 is	 het	 pop-upconcept	 uitstekend	 om	 te	 gaan	 bepalen	waar	 een	 handelaar	 een	

permanente	 zaak	 wil	 plaatsen.	 Daarnaast	 zou	 het	 ook	 de	 leegstandsproblemen	 van	

(handels)panden	kunnen	bestrijden.		

																																																								
111	Art.	6	§1,	VI	lid	1,	7°	bijzondere	wet	8	augustus	1980	tot	hervorming	der	instellingen,	BS	15	augustus	1980,	
zoals	gewijzigd	door	art.	17	bijzondere	wet	6	januari	2014	met	betrekking	tot	de	Zesde	Staatshervorming,	BS	31	
januari	2014.		
112	Decreet	17	juni	2016	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht,	BS	26	juli	2016.	
113	Art.	1	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.	
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Niettemin	 botsten	 ondernemers	 die	 een	 pop-upstore	 wensten	 uit	 te	 proberen,	 vaak	 op	

vastgoedeigenaars	van	leegstaande	handelspanden	die	niet	happig	waren	om	aan	hun	vacant	

pand	een	tijdelijke	invulling	te	geven.	Ze	vreesden	immers	de	herkwalificatie	van	de	tijdelijke	

(huur)overeenkomst	in	een	handelshuurovereenkomst.	In	een	dergelijk	geval	zullen	partijen	

immers	voor	lange	duur	gebonden	zijn	aan	de	strenge	bepalingen	van	de	Handelshuurwet114.	

	 	

58.	 Het	 toepassingsgebied	 van	 de	 Handelshuurwet	 bood	 voor	 de	 pop-upstores	 geen	

oplossing.	Artikel	2,	1°	Handelshuurwet	sloot115/sluit116	huurovereenkomsten	die	wegens	de	

aard	of	 bestemming	 van	een	 goed	of	 volgens	de	 gebruiken	 voor	minder	dan	één	 jaar	 zijn	

toegestaan,	uitdrukkelijk	van	het	 toepassingsgebied	uit.	 In	de	praktijk	werd	 teruggegrepen	

naar	een	aantal	bestaande	technieken	die	een	mogelijke	oplossing	boden	voor	de	huur	van	

korte	 duur117.	 Desalniettemin	 bleef	 de	 rechtsonzekerheid	 overeind.	 De	 nood	 aan	 een	

duidelijke	 regeling	 bij	 huur	 van	 handelspanden	 voor	 korte	 duur	 werd	 steeds	 groter.	 De	

Vlaamse	 decreetgever	 is	 daaraan	 tegemoetgekomen	 met	 het	 Pop-updecreet.	 Het	 Waals	

Gewest	 en	 Brussels	 Hoofdstedelijk	 Gewest	 hebben	 daarentegen	 nog	 steeds	 geen	 eigen	

regeling	uitgewerkt.		

	

§	3.	Toepassingsgebied		

A.	Algemeen		

59.	 Artikel	2	van	het	decreet	bepaalt	dat	de	bepalingen	van	het	decreet	van	toepassing	zijn	

op	de	huur	van	onroerende	goederen	of	gedeelten	van	onroerende	goederen	die	krachtens	

een	uitdrukkelijke	 overeenkomst	 van	partijen	 in	 de	 loop	 van	de	 huur,	 door	 de	 huurder	 in	

hoofdzaak	gebruikt	worden	voor	het	uitoefenen	van	een	kleinhandel	of	het	bedrijf	 van	de	

ambachtsman,	waarbij	er	een	rechtstreeks	contact	is	tussen	de	huurder	en	het	publiek	en	die	

uitdrukkelijk	is	gesloten	voor	een	termijn	die	gelijk	is	aan	of	korter	is	dan	één	jaar.	Daarbij	is	

het	zonder	belang	op	welke	wijze	het	contact	tussen	de	huurder	en	het	publiek	tot	stand	komt	

																																																								
114	Bijvoorbeeld	de	minimumduur	van	negen	jaar	en	het	recht	op	huurhernieuwing.	
115	Voor	wat	het	Vlaams	Gewest	betreft.		
116	Voor	wat	het	Waals	Gewest	en	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	betreft.		
117	 Voor	 een	 goede	 bespreking	 van	 de	 voorheen	 mogelijke	 oplossingen,	 zie:	 J.	 SWENNEN	 en	 M.	
VANWYNSBERGHE,	“Huur	van	pop-upshops.	Nood	aan	een	nieuw	ontpopt	huurregime?”,	NJW	2016,	234-241. 	



	

	 25	

en	of	de	huurder	al	dan	niet	eigenaar	is	van	de	door	hem	in	het	gehuurde	goed	uitgeoefende	

handelszaak.	

	 	

60.	 Opdat	de	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht	van	toepassing	zou	zijn,	moet	

er	aldus	aan	vijf	cumulatieve	toepassingsvoorwaarden	zijn	voldaan.	De	voorwaarden	zullen	

vervolgens	onder	punten	B	tot	F	kort	worden	besproken.		

	

B.	Huurovereenkomst	

61.	 Opdat	er	sprake	zou	zijn	van	pop-uphuur,	moet	er	in	eerste	instantie	tussen	partijen	

een	huurovereenkomst	bestaan	in	de	zin	van	artikel	1709	BW.	Dit	artikel	bepaalt	dat	huur	van	

goederen	een	contract	is	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	

laatstgenoemde	zich	verbindt	te	betalen.	Het	begrip	‘huurovereenkomst’	moet	op	dezelfde	

wijze	als	in	de	Handelshuurwet	worden	geïnterpreteerd.		

	

C.	Huur	van	(gedeelten)	van	onroerende	goederen	

62.	 De	 huur	 moet	 betrekking	 hebben	 op	 een	 onroerend	 goed	 of	 een	 gedeelte	 ervan.	

Bijgevolg	is	het	Pop-updecreet	niet	van	toepassing	op	de	verhuring	van	roerende	goederen,	

zoals	bijvoorbeeld	een	mobiele	frituur118.	Voor	wat	de	betekenis	van	het	begrip	‘onroerende	

goederen’	 betreft,	 kan	 voorts	 opnieuw	 verwezen	 worden	 naar	 de	 interpretatie	 uit	 de	

Handelshuurwet.		

	

D.	Kleinhandel	of	ambacht	en	rechtstreeks	contact	met	het	publiek	

63.	 Het	verhuurde	goed	moet	in	hoofdzaak	worden	gebruikt	voor	het	uitoefenen	van	een	

kleinhandel	 of	 het	 bedrijf	 van	 de	 ambachtsman,	waarbij	 rechtstreeks	 contact	 is	 tussen	 de	

huurder	en	het	publiek119.		

	

																																																								
118	Naar	analogie	van	de	Handelshuurwet,	zie:	Gent	22	mei	1988,	T.Huur.	1997-98,	301.		
119	Art.	2	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.		
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64.	 De	begrippen	‘kleinhandel’,	‘ambacht’,	‘in	hoofdzaak’	en	‘rechtstreeks	contact	met	het	

publiek’	moeten	op	dezelfde	wijze	als	die	in	de	Handelshuurwet	worden	geïnterpreteerd.	Ook	

recente	 rechtspraak	 van	 het	 Hof	 van	 Cassatie	 over	 het	 toepassingsgebied	 van	 de	

Handelshuurwet	 en	 die	 betrekking	 heeft	 op	 bovenstaande	 begrippen,	 kan	 naar	 analogie	

worden	 toegepast.	 Zo	 kan	 bijvoorbeeld	 verwezen	 worden	 naar	 het	 arrest	 inzake	 het	

interimkantoor120,	 het	 arrest	 betreffende	 de	 rotatieparking121	 en	 het	 winkel-in-winkel	

arrest122.		

	

E.	Een	uitdrukkelijk	aangegane	huurovereenkomst	

65.	 De	vraag	kan	worden	gesteld	of	een	korteduurhandelshuur	schriftelijk	moet	worden	

opgemaakt.	Een	onoplettende	lezer	zou	bij	het	lezen	van	het	Pop-updecreet	kunnen	besluiten	

dat	slechts	drie	zaken	schriftelijk	moeten	geschieden:	de	verlenging	van	de	huur123,	het	niet	

toelaten	van	verbouwingswerken124	en	de	minnelijke	beëindiging	van	de	lopende	huur125.		

	

Wat	 het	 aangaan	 van	 een	 kortetermijnhuur	 betreft,	 vermeldt	 artikel	 2	 van	 het	 decreet	

inderdaad	 dat	 de	 huurovereenkomst	 uitdrukkelijk	 moet	 zijn	 aangegaan.	 Uitdrukkelijk	

betekent	niet	noodzakelijk	schriftelijk.	Bijgevolg	lijkt	naast	een	schriftelijke	overeenkomst	ook	

een	 mondelinge	 overeenkomst	 mogelijk,	 zij	 het	 dat	 een	 schriftelijke	 huurovereenkomst	

aanbevolen	wordt,	gelet	op	de	bewijsproblematiek126.	

	

Toch	moet	worden	aangenomen	dat	de	kortetermijnhandelshuur	 schriftelijk	moet	worden	

aangegaan127.	Artikel	2,1°	Handelshuurwet	bepaalt	immers	dat,	in	tegenstelling	tot	artikel	2	

van	 het	 Pop-updecreet,	 huurovereenkomsten	 van	 het	 toepassingsgebied	 van	 de	

Handelshuurwet	 zijn	 uitgesloten,	 indien	 zij	 schriftelijk	 zijn	 aangegaan	 voor	 een	 termijn	 die	

gelijk	is	aan	of	korter	is	dan	één	jaar.	Hoewel	artikel	2,1°	Handelshuurwet	en	artikel	2	van	het	

																																																								
120	Cass.	9	februari	2012,	TBO	2012,	202,	concl.	G.	DUBRULLE.	
121	Cass.	28	november	2014,	AR	C.13.0597.N.	
122	Cass.	20	maart	2014,	AR	C.12.0538.N.	
123	Art.	4	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.	
124	Art.	9	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.	
125	Art.	6	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.	
126	K.	VANHOVE,	“De	‘kortetermijnhandelshuur’.	Het	decreet	van	8	juni	2016.”,	TBO	2016,	(395)	396.	
127	A.	COPPENS,	“Handelshuurovereenkomsten	van	korte	duur”,	NJW	2016,	(894)	897;	J.	SWENNEN	en	N.	VAN	
DAMME,	“Handelshuur	van	korte	duur”,	TBBR	2017/3,	(139)	144.	
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Pop-updecreet	inhoudelijk	niet	op	elkaar	zijn	afgestemd,	dienen	ze	immers	in	de	huidige	stand	

van	het	Vlaamse	recht	samen	gelezen	te	worden.	Bijgevolg	komt	een	aandachtige	lezer	tot	de	

slotsom	dat	de	kortetermijnhandelshuur	slechts	onder	de	toepassing	van	het	Pop-updecreet	

zal	 vallen	 en	 niet	 onder	 de	 Handelshuurwet,	 voor	 zover	 de	 kortetermijnhandelshuur	

schriftelijk	zal	worden	aangegaan128.		

	

66.	 Indien	 de	 huur	 schriftelijk	 wordt	 gesloten,	 kan	 de	 vraag	 worden	 gesteld	 of	 een	

authentieke	akte	is	vereist.	Aangezien	de	decreetgever	met	het	Pop-updecreet	een	soepele	

regeling	voor	kortetermijnhuur	wenst	na	te	streven	en	extra	formaliteiten	wenst	te	vermijden,	

volstaat	een	onderhands	geschrift.	Het	is	van	belang	partijen	erop	te	wijzen	dat	het	geschrift	

moet	worden	geregistreerd.	Uit	de	parlementaire	voorbereiding	blijkt	dat	de	verplichting	tot	

registratie	bij	de	verhuurder	ligt,	tenzij	daar	contractueel	van	wordt	afgeweken129.	Op	grond	

van	 artikel	 19,	 3°,	 b	 juncto	 artikel	 32,	 5°	W.Reg.	 dient	 de	 kortetermijnhuurovereenkomst	

binnen	de	 vier	maanden	 te	worden	 geregistreerd.	Ondanks	 het	 feit	 dat	 de	 pop-uphuur	 in	

beginsel	 via	 onderhandse	 akte	 zal	 worden	 gesloten,	 mogen	 partijen	 er	 niettemin	 steeds	

ervoor	opteren	de	huurovereenkomst	notarieel	te	verlijden,	bijvoorbeeld	indien	zij	over	een	

uitvoerbare	titel	wensen	te	beschikken130.	

	

F.	Huur	gelijk	of	korter	dan	één	jaar	

67.	 De	huur	van	korte	duur	moet	zijn	aangegaan	voor	een	termijn	die	gelijk	is	aan	of	korter	

is	dan	één	jaar.	Dit	komt	in	het	volgende	punt	uitgebreid	aan	bod.		

	

§	3.	Duur	van	de	huur	

68.	 Conform	artikel	3	van	het	decreet	mag	de	duur	van	de	pop-uphuur	een	geheel	jaar	niet	

bereiken	of	overtreffen.		

	

																																																								
128	J.	SWENNEN	en	N.	VAN	DAMME,	“Handelshuur	van	korte	duur”,	TBBR	2017/3,	(139)	144.	
129	Voorstel	van	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht,	Parl.St.	Vl.Parl.	2015-16,	nr.	
598/1,	11.	
130	Art.	1319	BW	 juncto	art.	19	Notariswet;	F.	CHAFFART	en	S.	VAN	DE	MOSSELAER,	“Vlaams	Gewest	vaardigt	
eigen	regelgeving	uit	voor	‘Pop-Upshops’”,	Notariaat	2016,	nr.	18,	(6)	10.	
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69.	 De	huurperiode	mag	aldus	volgens	de	letter	van	artikel	3	van	het	Pop-updecreet	niet	

meer	dan	één	jaar	bedragen.	Hierdoor	lijkt	een	huur	met	een	duurtijd	van	één	jaar	of	een	huur	

die	wegens	opeenvolgende	verlengingen	exact	één	jaar	bereikt,	niet	mogelijk.	Nochtans	is	er	

zowel	 in	artikel	2	van	het	Pop-updecreet,	als	 in	artikel	2,1°	Handelshuurwet,	 voor	wat	het	

Vlaams	Gewest	betreft,	sprake	van	een	huur	gelijk	aan	of	korter	dan	één	jaar131.		

	

Het	 kan	 niet	 de	 bedoeling	 van	 de	 decreetgever	 zijn	 geweest	 om	 een	

kortetermijnhandelshuurovereenkomst	 met	 een	 duurtijd	 van	 exact	 één	 jaar	 te	 laten	

ressorteren	 onder	 de	 Handelshuurwet.	 Dit	 komt	 bovendien	 duidelijk	 tot	 uiting	 in	 de	

parlementaire	 voorbereiding132.	 Bijgevolg	 mag	 men	 in	 de	 praktijk	 ervan	 uitgaan	 dat	 een	

huurovereenkomst	kan	worden	gesloten	met	een	huurperiode	die	beperkt	is	tot	één	jaar	of	

minder133.		

	

70.	 De	duur	van	de	handelshuurovereenkomst	vormt	het	uitgangspunt	voor	de	toepassing	

van	het	Vlaams	Pop-updecreet.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	bij	overschrijding	van	die	eenjarige	

periode,	de	Handelshuurwet	alsnog	van	toepassing	zal	zijn.	Een	huur	van	meer	dan	één	jaar	

valt	 aldus	 resoluut	 onder	 het	 toepassingsgebied	 van	 de	 Handelshuurwet.	 De	 aard	 of	 de	

bestemming	van	het	goed	dat	verhuurd	wordt	of	de	gebruiken	zijn	aldus	niet	meer	relevant.		

	

Het	Waals	Gewest	en	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	hebben	daarentegen	nog	geen	eigen	

regeling	 uitgewerkt.	 Daar	 blijven	 de	 oude	 regels	 van	 toepassing.	 Bijgevolg	 kan	 een	

huurovereenkomst	die	wordt	gesloten	voor	meer	dan	één	jaar	in	bepaalde	gevallen	toch	nog	

uitgesloten	worden	 van	 de	 toepassing	 van	 de	Handelshuurwet.	 Zo	 oordeelde	 het	Hof	 van	

Cassatie	dat	wanneer	een	huur	van	één	jaar	of	meer	wordt	bedongen,	de	uitzondering	van	

artikel	2,1°	Handelshuurwet	 zal	 spelen,	 indien	naar	de	normale	gang	van	 zaken	 in	 zodanig	

geval	de	huur,	wegens	de	aard	of	de	bestemming	van	het	goed	of	volgens	de	gebruiken,	wordt	

																																																								
131	N.	CARETTE,	“Het	pop-updecreet”,	RW	2016-17,	(202)	202.		
132	Voorstel	van	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht,	Parl.St.	Vl.Parl.	2015-16,	nr.	
598/1,	10.	
133	 Ook	 VANHOVE,	 COPPENS,	 SWENNEN	 EN	 VAN	 DAMME	 delen	 deze	 mening.	 Zie:	 K.	 VANHOVE,	 “De	
‘kortetermijnhandelshuur’.	 Het	 decreet	 van	 8	 juni	 2016.”,	 TBO	 2016,	 (395)	 397;	 A.	 COPPENS,	
“Handelshuurovereenkomsten	 van	 korte	 duur”,	 NJW	 2016,	 (894)	 897;	 J.	 SWENNEN	 en	 N.	 VAN	 DAMME,	
“Handelshuur	van	korte	duur”,	TBBR	2017/3,	(139)	143.	
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toegestaan	voor	minder	dan	één	jaar134.	In	casu	had	het	arrest	betrekking	op	een	frituur	in	

een	domein,	die	achtereenvolgens	in	1977,	1978,	1979	en	1980	telkens	voor	één	jaar	verhuurd	

werd.	 De	 frituur	 viel	 op	 grond	 van	 artikel	 2,1°	 niet	 onder	 het	 toepassingsgebied	 van	 de	

Handelshuurwet	omdat	het	domein	waarop	de	frituur	was	gelegen	tijdens	de	wintermaanden	

gesloten	was135.	De	redenering	hierbij	is	dat	niet	de	bedongen	huurtijd,	maar	de	door	de	wet	

bepaalde	objectieve	criteria	beslissend	zijn136.			

	

71.		 Artikel	3	van	het	Pop-updecreet	brengt	aldus	een	bescherming	voor	de	huurder	mee,	

in	die	zin	dat,	indien	de	totale	duur	van	de	huurovereenkomst	meer	dan	één	jaar	bedraagt,	de	

huurovereenkomst	 onder	 het	 toepassingsgebied	 van	 de	 Handelshuurwet	 zal	 ressorteren.	

Vervolgens	 zou	 de	 huurder	 zich	 kunnen	 beroepen	 op	 de	 dwingende	 bepalingen	 van	 de	

Handelshuurwet.		

	

72.	 De	 vraag	 stelt	 zich	 of	 huurder	 en	 verhuurder	 enige	 tijd	 later	 opnieuw	 een	

huurovereenkomst	van	korte	duur	kunnen	sluiten	met	betrekking	tot	hetzelfde	goed,	nadat	

een	einde	 is	 gekomen	aan	de	voorheen	gesloten	huurovereenkomst	met	een	duurtijd	 van	

hoogstens	één	jaar.	Is	het	mogelijk	dat	bijvoorbeeld	een	ijssalon	aan	de	kust	wordt	verhuurd	

voor	de	periode	van	1	maart	2017	tot	30	oktober	2017	en	vervolgens	het	jaar	daarop	opnieuw	

een	huurovereenkomst	wordt	gesloten	tussen	dezelfde	partijen	met	betrekking	tot	hetzelfde	

onroerend	 goed	 voor	 de	 periode	 van	 1	 maart	 2018	 tot	 30	 oktober	 2018?	 Het	 wordt	

aangenomen	dat	dit	kan,	op	voorwaarde	dat	de	huurder	in	de	tussentijd	niet	in	het	verhuurde	

pand	wordt	gelaten,	teneinde	wetsontduiking	te	vermijden137.	Evenwel	is	het	aan	te	raden	om	

dergelijke	 situatie	 te	 vermijden,	 aangezien	 de	 rechter	 in	 dit	 geval,	 op	 verzoek	 van	 elke	

belanghebbende	partij,	kan	overgaan	tot	herkwalificatie	van	de	huur	van	korte	duur	in	een	

handelshuur	van	negen	jaar138.	Het	is	een	vast	gegeven	dat	de	feitenrechter	niet	gebonden	is	

door	de	kwalificatie	die	partijen	aan	een	tussen	hen	gesloten	overeenkomst	hebben	gegeven.	

																																																								
134	Cass.	25	maart	1983,	Arr.Cass.	1982-83,	913.	
135	 J.	 HERBOTS,	 E.	 DEGROOTE,	 M.	 VERVOORT,	 T.	 BRUYNINCKX	 en	 S.	 VAN	 DER	 AUWERA,	 “Hoofdstuk	 1.	
Algemeenheden”	in	OGP	2015,	afl.	270,	(II.C	-	1)	II.C.1	-	17.		
136	K.	VANHOVE,	“Duur	en	hernieuwing	van	een	handelshuur”	 in	K.	VANHOVE	en	A.	VAN	OEVELEN	(eds.),	De	
vrederechter	en	de	handelshuur:	nieuwe	horizonten,	Brugge,	die	Keure,	2014,	(45)	50.	
137	A.	COPPENS,	“Handelshuurovereenkomsten	van	korte	duur”,	NJW	2016,	(894)	898.	
138	A.	COPPENS,	“Handelshuurovereenkomsten	van	korte	duur”,	NJW	2016,	(894)	898.	



	

	 30	

De	rechter	mag	de	kwalificatie	vervangen	door	een	andere,	indien	de	gegevens	waarover	hij	

moet	oordelen	deze	kunnen	uitsluiten139.		

	

73.	 Tot	slot	kan	worden	opgemerkt	dat	de	proefhuur,	door	middel	van	het	Pop-updecreet,	

zijn	intrede	heeft	gemaakt	in	het	Vlaamse	huurrecht140.	Het	Pop-updecreet	maakt	het	voor	

partijen	overigens	mogelijk	om	een	kortetermijnhandelshuurovereenkomst	aan	te	wenden	als	

een	 soort	 ‘proefhandelshuur’	 met	 een	 duurtijd	 van	 maximaal	 één	 jaar141.	 Huurders	 die	

twijfelen	of	hun	project	wel	zal	aanslaan	en	verhuurders	die	betwijfelen	of	de	huurder	wel	al	

zijn	verplichtingen	zal	nakomen,	krijgen	voortaan	immers	via	een	pop-upovereenkomst	één	

jaar	de	tijd	om	uit	te	maken	of	ze	op	lange	termijn	met	elkaar	wensen	in	zee	te	stappen.	In	

een	positief	geval	kunnen	partijen	beslissen	de	pop-uphuur	om	te	zetten	in	een	handelshuur	

van	negen	jaar.		

	

§	4.	Huurhernieuwing	

74.	 De	 huurder	 heeft	 in	 geval	 van	 een	 handelshuur	 van	 korte	 duur	 geen	 recht	 op	

huurhernieuwing142.	Aangezien	de	regeling	inzake	huurhernieuwing	van	aanvullend	recht	is,	

belet	 niets	 de	 partijen	 om	 andersluidende	 afspraken	 te	maken.	 Partijen	 kunnen	 bijgevolg	

schriftelijk	en	onder	dezelfde	voorwaarden	overeenkomen	om	de	huurovereenkomst,	zelfs	

meermaals,	 te	 verlengen.	Enkel	 schriftelijke	verlengingen	 zijn	 toegestaan.	Bijgevolg	kan	de	

huurovereenkomst	niet	mondeling	of	stilzwijgend	worden	verlengd.	De	gehele	duurtijd	van	

de	opeenvolgende	huurovereenkomsten	mag	weliswaar	nooit	langer	zijn	dan	één	jaar.	Is	dat	

wel	het	geval,	dan	zal	de	huur	onder	het	toepassingsgebied	van	de	Handelshuurwet	vallen,	

met	als	gevolg	dat	de	huurovereenkomst	van	bij	aanvang	wordt	geacht	te	zijn	aangegaan	voor	

een	 periode	 van	 negen	 jaar	 en	 dat	 de	 huurder	 aldus	 een	 huurhernieuwing	 zal	 kunnen	

aanvragen.	

	

																																																								
139	F.	BLOCKX,	“Het	toepassingsgebied	van	de	handelshuurwet:	capita	actualia	selecta”	in	K.	VANHOVE	en	A.	VAN	
OEVELEN	(eds.),	De	vrederechter	en	de	handelshuur:	nieuwe	horizonten,	Brugge,	die	Keure,	2014	(1)	10. 	
140	J.	SWENNEN	en	N.	VAN	DAMME,	“Handelshuur	van	korte	duur”,	TBBR	2017/3,	(139)	139.	
141	J.	SWENNEN	en	N.	VAN	DAMME,	“Handelshuur	van	korte	duur”,	TBBR	2017/3,	(139)	153.	
142	Art.	4	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.		
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75.	 Volgens	de	parlementaire	voorbereiding	is	een	stilzwijgende	verlenging	van	de	huur	

niet	 mogelijk143.	 Wat	 moet	 er	 gebeuren	 indien	 de	 huurder	 bij	 het	 einde	 van	 de	

overeengekomen	 duur	 toch	 in	 het	 gehuurde	 goed	 zou	 blijven	 en	 dit	 zonder	 dat	 partijen	

schriftelijk	hebben	besloten	de	huur	 te	 verlengen?	VANHOVE	meent	dat	 in	dergelijk	 geval	

artikel	 1738	 BW	 zal	 moeten	 worden	 toegepast.	 Er	 zal	 bijgevolg	 sprake	 zijn	 van	 een	

stilzwijgende	wederinhuring	tegen	dezelfde	contractvoorwaarden,	ook	wat	de	duur	betreft,	

althans	voor	zover	de	totale	duur	niet	meer	dan	één	jaar	zou	bedragen144.	Bedraagt	de	termijn	

ten	gevolge	van	de	verlenging	op	grond	van	artikel	1738	BW	meer	dan	één	jaar,	dan	zal	de	

Handelshuurwet	van	toepassing	zijn	gelet	op	artikel	4,	lid	2	van	het	decreet.		

	

§	5.	Beëindiging	van	de	huurovereenkomst	

76.	 De	 kortetermijnhandelshuur	 eindigt	 van	 rechtswege	 op	 de	 einddatum	 zonder	

voorafgaande	opzegging145.		

	 	

77.	 De	huurder	kan	de	pop-uphuur	op	ieder	ogenblik	beëindigen	mits	hij	een	maand	van	

tevoren	 per	 aangetekend	 schrijven	 of	 bij	 gerechtsdeurwaardersexploot	 opzegt146.	 De	

opzegging	kan	hem	niet	ontzegd	worden,	maar	de	modaliteiten	inzake	opzegging	kunnen	wel	

worden	versoepeld	in	het	voordeel	van	de	huurder147.	Zo	kunnen	partijen	bijvoorbeeld	een	

opzeggingstermijn	bedingen	van	minder	dan	één	maand148.		

	

78.	 De	verhuurder	kan	daarentegen	de	huur	niet	voortijdig	beëindigen.	Dit	is	een	bewuste	

keuze.	De	decreetgever	stelt	dat	het	in	casu	om	kortetermijncontracten	gaat	en	men	niet	wil	

dat	een	verhuurder	bij	een	succesvolle	tijdelijke	kleinhandel	zelf	een	soortgelijke	handel	in	het	

handelspand	kan	starten149.		

	

																																																								
143	Voorstel	van	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht,	Parl.St.	Vl.Parl.	2015-16,	nr.	
598/1,	11.	
144	K.	VANHOVE,	“De	‘kortetermijnhandelshuur’.	Het	decreet	van	8	juni	2016.”,	TBO	2016,	(395)	397.	
145	Art.	4	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.	
146	Art.	5	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.	
147	J.	SWENNEN	en	N.	VAN	DAMME,	“Handelshuur	van	korte	duur”,	TBBR	2017/3,	(139)	155;	K.	VANHOVE,	“De	
‘kortetermijnhandelshuur’.	Het	decreet	van	8	juni	2016.”,	TBO	2016,	(395)	398.	
148	K.	VANHOVE,	“De	‘kortetermijnhandelshuur’.	Het	decreet	van	8	juni	2016.”,	TBO	2016,	(395)	398.	
149	Voorstel	van	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht,	Parl.St.	Vl.Parl.	2015-16,	nr.	
598/1,	11.	
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79.	 Daarnaast	 maakt	 het	 decreet	 een	 vroegtijdige	 opzegging	 in	 onderling	 akkoord	

mogelijk,	op	voorwaarde	dat	dit	schriftelijk	gebeurt150.	Artikel	3,	lid	4	Handelshuurwet	stelt	

dat	partijen	te	allen	tijde	de	lopende	handelshuur	kunnen	beëindigen,	op	voorwaarde	dat	hun	

beëindigingsakkoord	wordt	 vastgesteld	 bij	 authentieke	 akte	 of	 vonnis.	 In	 tegenstelling	 tot	

artikel	3,	lid	4	Handelshuurwet,	is	voor	de	beëindiging	van	de	pop-uphuur	in	onderling	akkoord	

geen	vonnis	of	notariële	akte	vereist:	een	onderhands	geschrift	volstaat151.	Een	geschrift	blijft	

weliswaar	vereist	om	de	kortetermijnhandelshuur	vervroegd	te	beëindigen.	Zonder	geschrift	

is	de	vervroegde	beëindiging	nietig152.		

	

§	6.	Uitzettingsvergoeding		

80.	 De	 huurder	 heeft	 noch	 bij	 de	 beëindiging	 van	 de	 huurovereenkomst	 op	 de	

vervaldatum,	 noch	 bij	 een	 vervroegde	 tussentijdse	 beëindiging	 ervan,	 recht	 op	 enige	

vergoeding	 voor	 zijn	 uitzetting.	 Dit	 geldt	 niet	 wanneer	 partijen	 anders	 zijn	

overeengekomen153.	Het	betreft	een	regel	van	aanvullend	recht.	De	huurder	die	ressorteert	

onder	 de	 Handelshuurwet	 kan	 onder	 de	 voorwaarden	 van	 artikel	 25	 Handelshuurwet	

daarentegen	wel	aanspraak	maken	op	een	uitzettingsvergoeding.		

	

§	7.	Huurprijs	

81.	 Partijen	 kunnen	 de	 huurprijs	 bij	 het	 sluiten	 van	 de	 huurovereenkomst	 vrij	 en	 naar	

goeddunken	 bepalen154.	 De	 huurprijs	 is	 een	 essentieel	 bestanddeel	 van	 de	

huurovereenkomst155.	Zonder	huurprijs	is	er	geen	sprake	van	een	huurovereenkomst156.		

	 	

82.	 Luidens	 artikel	 8,	 lid	 1	 van	 het	 decreet	 worden	 de	 op	 het	 onroerend	 goed	 van	

toepassing	 zijnde	 belastingen	 geacht	 in	 de	 huurprijs	 te	 zijn	 begrepen,	 tenzij	 anders	 is	

overeengekomen.	 In	de	praktijk	zal	wellicht	de	huurprijs	wellicht	steeds	worden	bedongen	

																																																								
150	Art.	6	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.	
151	F.	CHAFFART	en	S.	VAN	DE	MOSSELAER,	“Vlaams	Gewest	vaardigt	eigen	regelgeving	uit	voor	‘Pop-Upshops’”,	
Notariaat	2016,	nr.	18,	(6)	9.	
152	K.	VANHOVE,	“De	‘kortetermijnhandelshuur’.	Het	decreet	van	8	juni	2016.”,	TBO	2016,	(395)	398.	
153	Art.	7	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.		
154	Cass.	1	december	1966,	Arr.Cass.	1967,	428.	
155	Art.	1709	BW.		
156	M.	DAMBRE,	“Vaststelling	van	de	handelshuurprijs	en	huurprijsherziening”	in	K.	VANHOVE	en	A.	VAN	OEVELEN	
(eds.),	De	vrederechter	en	de	handelshuur:	nieuwe	horizonten,	Brugge,	die	Keure,	2014	(15)	15.	
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met	uitsluiting	van	de	belastingen.	In	dergelijk	geval	is	het	van	belang	om	uitdrukkelijk	in	de	

overeenkomst	 te	 bepalen	 dat	 de	 huurprijs	 niet	 de	 belastingen	 omvat.	 Zoniet	 zou	 het	

vermoeden	van	artikel	8,	lid	1	van	het	Pop-updecreet	immers	gelden157.		

	

Volgens	 de	 parlementaire	 voorbereiding	 heeft	 artikel	 8,	 lid	 1	 tot	 gevolg	 dat,	 behoudens	

afwijkend	beding,	de	registratieverplichting	van	de	huurovereenkomst	rust	op	de	schouders	

van	de	verhuurder158.	

	

83.	 Artikel	8,	lid	2	van	het	decreet	bepaalt	dat	de	kosten	van	de	nutsvoorzieningen	(water,	

gas	en	elektriciteit)	van	het	onroerend	goed	ten	laste	van	de	huurder	zijn	en	met	alle	middelen	

van	 recht	 kunnen	 worden	 bewezen.	 Zo	 blijven	 de	 transactiekosten	 en	 formaliteiten	

beperkt159.	Voor	andere	kosten	en	lasten	moet	artikel	1728	ter	BW	worden	toegepast160.	

	

§	8.	Verbouwingswerken	

84.	 Het	decreet	regelt	ook	eventuele	verbouwingswerken	door	de	huurder161.	Artikel	9	van	

het	decreet	bepaalt	dat,	tenzij	schriftelijk	anders	overeengekomen	is,	de	huurder	het	recht	

heeft	 om	 aan	 het	 gehuurde	 goed	 elke	 verbouwing	 uit	 te	 voeren	 die	 dienstig	 is	 voor	 zijn	

onderneming	en	waarvan	de	kosten	een	 jaar	huur	niet	 te	boven	gaan,	op	voorwaarde	dat	

daardoor	noch	de	veiligheid,	noch	de	salubriteit,	noch	de	esthetische	waarde	van	het	gebouw	

in	 het	 gedrang	 komen,	 en	 op	 voorwaarde	 dat	 hij	 de	 verhuurder	 voor	 de	 aanvang	 van	 de	

werken	 daarvan	 schriftelijk	 in	 kennis	 stelt.	 De	 huurovereenkomst	 kan	 verbouwingen	

verbieden.		

	

Artikel	9	van	het	Pop-updecreet	is	geïnspireerd	op	artikel	7	van	de	Handelshuurwet.	Niettemin	

zijn	er	een	aantal	duidelijke	verschillen	te	bespeuren.	Zo	kan	bijvoorbeeld	vermeld	worden	dat	

artikel	9	van	het	decreet	van	aanvullend	recht	is,	terwijl	artikel	7	van	de	Handelshuurwet	van	

dwingend	recht	is.	Bovendien	mogen	volgens	het	decreet	de	kosten	van	de	verbouwingen	één	

																																																								
157	K.	VANHOVE,	“De	‘kortetermijnhandelshuur’.	Het	decreet	van	8	juni	2016.”,	TBO	2016,	(395)	398.	
158	Voorstel	van	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht,	Parl.St.	Vl.Parl.	2015-16,	nr.	
598/1,	11.	
159	Voorstel	van	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht,	Parl.St.	Vl.Parl.	2015-16,	nr.	
598/1,	12.	
160	A.	COPPENS,	“Handelshuurovereenkomsten	van	korte	duur”,	NJW	2016,	(894)	899.	
161	Art.	9-12	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.		
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jaar	huur	niet	 te	boven	gaan.	De	 financiële	bovengrens	 van	de	 verbouwingswerken	 in	het	

kader	van	de	Handelshuurwet	bedraagt	daarentegen	drie	jaar	huur.	

	

Omtrent	artikel	9	van	het	decreet	kan	een	kritische	opmerking	worden	gemaakt.	Dit	artikel	

stelt	dat	verbouwingswerken	mogelijk	zijn,	tenzij	partijen	schriftelijk	anders	overeenkomen.	

De	 huurovereenkomst	 kan	 aldus	 stipuleren	 dat	 de	 huurder	 niet	 mag	 overgaan	 tot	 het	

uitvoeren	van	de	nodige	verbouwingswerken.	Gaat	dit	juist	niet	in	tegen	het	principe	dat	men	

aan	zijn	pop-upshop	een	vrije	invulling	moet	kunnen	geven?	Is	het	omvormen	van	de	ruimte	

tot	een	fris	en	origineel	concept	niet	eigen	aan	een	pop-upstore?	

	

85.	 Artikel	10	van	het	decreet	bepaalt	dat	 ingeval	er	werken	worden	uitgevoerd	zonder	

instemming	of	machtiging	of	zonder	dat	de	bepalingen	daarvan	in	acht	worden	genomen,	de	

verhuurder	de	werken	 kan	doen	 stopzetten	 ingevolge	een	eenvoudige	beschikking	 van	de	

vrederechter,	gegeven	op	verzoekschrift	en	uitvoerbaar	op	de	minuut	en	vóór	registratie.	De	

verhuurder	heeft	toegang	tot	de	werken	en	kan	alle	 lasthebbers	naar	hun	keuze	daarheen	

afvaardigen.	Tot	slot	geschiedt	de	uitvoering	van	de	door	de	huurder	ondernomen	werken	op	

eigen	risico.		

	

Opnieuw	 kan	 de	 link	 worden	 gelegd	 met	 de	 Handelshuurwet.	 Artikel	 10	 van	 het	 Pop-

updecreet	vormt	een	herneming	van	artikel	7,	lid	5	en	artikel	8,	lid	1	van	de	Handelshuurwet.		

	

86.	 Conform	artikel	11	van	het	decreet	kan	de	verhuurder	hetzij	 vóór,	hetzij	 tijdens	de	

uitvoering	van	de	werken	eisen	dat	de	huurder	zijn	eigen	aansprakelijkheid	verzekert,	alsook	

die	van	de	verhuurder	en	van	de	eigenaar,	zowel	ten	opzichte	van	derden	als	ten	opzichte	van	

elkaar,	 uit	 hoofde	 van	 de	 door	 de	 huurder	 ondernomen	werken162.	 Indien	 de	 huurder	 bij	

eerste	 aanmaning	 van	 de	 verhuurder	 het	 bewijs	 niet	 levert	 van	 het	 bestaan	 van	 een	

toereikend	 verzekeringscontract	 en	 van	 de	 betaling	 van	 de	 premie,	 is	 de	 verhuurder	

gerechtigd	 de	 werken	 te	 laten	 stopzetten	 ingevolge	 een	 eenvoudige	 beschikking	 van	 de	

vrederechter,	gegeven	op	verzoekschrift	en	uitvoerbaar	op	de	minuut	en	vóór	registratie.	Het	

verbod	kan	niet	worden	opgeheven,	tenzij	het	bewijs	van	de	verzekering	en	van	de	betaling	

																																																								
162	Art.	11,	lid	1	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.	
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van	de	premie	wordt	geleverd163.	Artikel	11	van	het	decreet	vormt	een	herneming	van	artikel	

8	van	de	Handelshuurwet.		

	

87.	 Op	grond	van	artikel	12	van	het	decreet	kan	de	verhuurder,	behoudens	andersluidende	

overeenkomst,	 bij	 het	 einde	 van	 de	 huurovereenkomst	 de	 verwijdering	 van	 de	

verbouwingswerken	vorderen.	Behoudt	de	verhuurder	de	uitgevoerde	verbouwingswerken,	

dan	is	hij	geen	vergoeding	verschuldigd.	Vermits	de	regeling	van	aanvullend	recht	is,	kunnen	

partijen	in	onderling	akkoord	hiervan	afwijken	in	de	huurovereenkomst164.		

	

Artikel	9	van	het	Handelshuurwet	hanteert	daarentegen	een	omgekeerd	principe:	de	werken,	

uitgevoerd	in	overeenstemming	met	artikel	7	van	de	Handelshuurwet,	kunnen	op	kosten	van	

de	huurder	niet	op	het	einde	van	de	huur	verwijderd	worden165.	

	

88.	 Ten	slotte	kan	omtrent	de	verbouwingswerken	nog	een	tweede	kritische	opmerking	

worden	geformuleerd.	Artikel	9	van	het	decreet	stelt	dat	verbouwingswerken	mogelijk	zijn,	

tenzij	 partijen	 schriftelijk	 anders	 overeenkomen.	 Indien	 de	 huurder	 de	 nodige	

verbouwingswerken	mag	uitvoeren,	bepaalt	artikel	9	van	het	decreet	dat	de	kosten	van	de	

vermelde	werken	een	 jaar	huur	niet	 te	boven	mogen	gaan.	Men	kan	 zich	hierbij	 de	 vraag	

stellen	 of	 dergelijke	 som	 wel	 zal	 volstaan	 om	 de	 kosten	 van	 de	 inrichting	 van	 het	 pop-

upconcept	te	financieren.			

	

§	9.	Onderhuur	en	huuroverdracht	

89.	 Huuroverdracht	en	onderhuur	zijn	te	allen	tijde	verboden166.	De	decreetgever	voert	als	

beweegreden	aan	dat	het	niet	zinvol	is	huur	en	onderhuur	toe	te	staan,	aangezien	het	gaat	

om	een	huurovereenkomst	van	beperkte	duur167.	

	 	

																																																								
163	Art.	11,	lid	2	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.	
164	L.	UYTTENHOVE,	“Het	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht,	een	eigen	huurregime	
voor	pop-ups?”,	Huur	2016,	(161)	163;	J.	SWENNEN	en	N.	VAN	DAMME,	“Handelshuur	van	korte	duur”,	TBBR	
2017/3,	(139)	158.	
165	K.	VANHOVE,	“De	‘kortetermijnhandelshuur’.	Het	decreet	van	8	juni	2016.”,	TBO	2016,	(395)	399.	
166	Art.	13	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.	
167	Voorstel	van	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht,	Parl.St.	Vl.	Parl.	2015-2016,	nr.	
598/1,	12.		
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90.	 Ondanks	het	feit	dat	in	artikel	13	van	het	decreet	wordt	bepaald	dat	de	overdracht	van	

huur	en	onderhuur	te	allen	tijde	verboden	zijn,	blijkt	uit	de	parlementaire	voorbereiding	dat	

het	voor	partijen	mogelijk	is	om	tijdens	de	uitvoering	van	de	huurovereenkomst	van	deze	regel	

af	te	wijken	via	een	onderlinge	overeenkomst168.		

	

91.	 Artikel	 13	 betreft	 een	 regel	 van	 dwingend	 recht.	 Deze	 bepaling	 werd	 volgens	

VANHOVE169	 ingevoerd	 ter	 bescherming	 van	 de	 verhuurder.	 Bijgevolg	 kan	 de	 verhuurder	

afstand	 doen	 van	 de	 wettelijke	 bescherming	 en	 instemmen	 met	 een	 huuroverdracht	 of	

onderhuur.		

	

§	10.	Vervreemding	van	het	verhuurd	onroerend	goed	

92.	 Conform	artikel	14	van	het	Pop-updecreet	leeft	hij	die	het	verhuurde	goed	om	niet	of	

onder	bezwarende	titel	verkrijgt,	de	geregistreerde	huurovereenkomst	na	en	kan	de	verkrijger	

de	huurder	er	niet	uitzetten,	behoudens	de	toepassing	van	artikel	4.		 	

	

93.	 VANHOVE	merkt	terecht	op	dat	een	verwijzing	naar	artikel	4	van	het	decreet	onjuist	is.	

De	decreetgever	heeft	wellicht	willen	verwijzen	naar	artikel	6,	namelijk	de	beëindiging	van	de	

huurovereenkomst	in	onderling	akkoord170.		

	

94.	 Volgens	artikel	14	van	het	decreet	kan	de	nieuwe	eigenaar	de	huurder	niet	uit	het	pand	

zetten	 wanneer	 de	 huurovereenkomst	 werd	 geregistreerd.	 De	 verkrijger	 moet	 aldus	 de	

kortetermijnhandelshuurovereenkomst	 respecteren.	 Het	 opnemen	 van	 een	 beding	 van	

uitzetting	 in	 de	 huurovereenkomst	 is	 ongeoorloofd171.	 De	 huur	 moet	 eveneens	 door	 de	

nieuwe	verkrijger	worden	gerespecteerd,	indien	de	huurovereenkomst	op	een	andere	wijze	

dan	registratie	over	een	vaste	datum	beschikt172.		

	

																																																								
168	Voorstel	van	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht,	Parl.St.	Vl.Parl.	2015-16,	nr.	
598/1,	12.		
169	K.	VANHOVE,	“De	‘kortetermijnhandelshuur’.	Het	decreet	van	8	juni	2016.”,	TBO	2016,	(395)-399.	
170	K.	VANHOVE,	“De	‘kortetermijnhandelshuur’.	Het	decreet	van	8	juni	2016.”,	TBO	2016,	(395)	400.	
171	A.	COPPENS,	“Handelshuurovereenkomsten	van	korte	duur”,	NJW	2016,	(894)	898.	
172	Dit	moet	volgens	VANHOVE,	gelet	op	artikel	1743	BW.	Zie:		K.	VANHOVE,	“De	‘kortetermijnhandelshuur’.	Het	
decreet	van	8	juni	2016.”,	TBO	2016,	(395)	400.	VANHOVE	is	overigens	van	mening	dat	artikel	1743	BW	primeert	
op	artikel	14	van	het	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.	
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Wat	gebeurt	er	 indien	de	huurovereenkomst	niet	werd	geregistreerd?	Kan	de	huurder	dan	

wel	uit	het	pand	worden	gezet?	Aangezien	deze	situatie	niet	door	het	decreet	wordt	geregeld,	

moet	men	terugvallen	op	het	gemeen	huurrecht.	Bijgevolg	kan	de	verkrijger,	bij	toepassing	

van	artikel	1743	BW,	de	huurder	zonder	meer	uit	het	gehuurde	goed	zetten173.	De	huurder	

kan	 evenwel	 een	 vordering	 tot	 schadevergoeding	 instellen	 tegen	 de	 verhuurder	 wegens	

contractuele	 wanprestatie.	 Op	 grond	 van	 artikel	 1719,	 3°	 BW	 is	 de	 verhuurder	 immers	

verplicht	om	aan	de	huurder	het	rustig	genot	van	het	verhuurde	goed	te	verschaffen	tijdens	

de	duur	van	de	huurovereenkomst.	De	verhuurder	kan	dergelijke	vordering	van	de	huurder	

vermijden	 door	 op	 de	 verkrijger	 de	 contractuele	 verplichting	 te	 leggen	 om	 de	

huurovereenkomst	 verder	 te	 zetten174.	 Het	 is	 bijgevolg	 aangewezen	 om	 een	

eerbiedigingsbeding	op	 te	nemen	 in	het	koopcontract,	gesloten	 tussen	de	verkrijger	en	de	

verhuurder.	 Het	 komt	 aldus	 aan	 de	 instrumenterende	 notaris	 toe	 om	 de	 partijen	 bij	 het	

opstellen	van	de	koopovereenkomst	erop	te	wijzen	dat	de	opname	van	dergelijk	beding	nuttig	

kan.		

	

§	11.	Rechtspleging	

95.	 Het	decreet	bevat	een	aantal	bepalingen	die	van	toepassing	zijn,	indien	er	geschillen	

rijzen	met	betrekking	tot	de	pop-uphuur.	De	in	het	Pop-updecreet	neergepende	regeling	is	

analoog	aan	degene	die	omschreven	is	in	de	Handelshuurwet	en	in	het	Gerechtelijk	Wetboek.	

	

Volgens	artikel	15	van	het	Pop-updecreet	is	de	vrederechter	van	de	plaats	waar	het	onroerend	

goed	 is	 gelegen,	 bevoegd.	 Indien	 de	 huurovereenkomst	 betrekking	 heeft	 op	 meerdere	

afzonderlijke	onroerende	goederen,	is	de	vrederechter	van	de	plaats	van	het	goed	met	het	

hoogste	 kadastraal	 inkomen	 bevoegd.	 Artikel	 16	 voorziet	 voorts	 in	 de	 mogelijkheid	 tot	

minnelijke	 schikking.	 Conform	 artikel	 17	 zijn	 alle	 vonnissen	 die	 door	 de	 vrederechter	 bij	

toepassing	 van	 het	 Pop-updecreet	 werden	 gewezen	 vatbaar	 voor	 hoger	 beroep.	 Tot	 slot	

bepaalt	artikel	18	dat	de	vonnissen	uitvoerbaar	zijn	bij	voorraad.		

	

																																																								
173	C.	CAUFFMAN,	“Hoofdstuk	X.	Vervreemding	van	het	gehuurde	goed”	in	M.	DAMBRE,	B.	HUBEAU	en	S.	STIJNS	
(eds.),	Handboek	algemeen	huurrecht,	Brugge,	die	Keure,	2015	(815)	831.	
174	C.	CAUFFMAN,	“Hoofdstuk	X.	Vervreemding	van	het	gehuurde	goed”	in	M.	DAMBRE,	B.	HUBEAU	en	S.	STIJNS	
(eds.),	Handboek	algemeen	huurrecht,	Brugge,	die	Keure,	2015	(815)	833.	
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§	12.	Inwerkingtreding	

96.	 Het	decreet	van	17	juni	2016	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht	

werd	op	26	juli	2016	gepubliceerd	in	het	Belgisch	Staatsblad	en	trad	in	werking	op	1	september	

2016.	Conform	artikel	20	van	het	Pop-updecreet	zijn	de	bepalingen	niet	van	toepassing	op	de	

lopende	huurovereenkomsten.	Een	pop-uphuur	die	vóór	1	september	2016	is	aangegaan,	valt	

aldus	niet	onder	de	bepalingen	van	het	Pop-updecreet175.	

	

Afdeling	2.	Optreden	van	de	notaris	

97.		 In	de	praktijk	zal	een	handelshuur	van	korte	duur	in	beginsel	steeds	worden	afgesloten	

via	 een	 onderhands	 geschrift.	 Het	 Pop-updecreet	 bepaalt	 immers	 niet	 dat	 de	 pop-

uphuurovereenkomst	via	authentieke	akte	moet	worden	verleden.	De	decreetgever	wenst	

tenslotte	een	soepele	regeling	voor	kortetermijnhuur	na	te	streven	en	extra	formaliteiten	te	

vermijden.		

	

98.		 Niettemin	mogen	partijen	steeds	ervoor	opteren	de	huurovereenkomst	notarieel	te	

laten	 verlijden.	 Partijen	 zullen	 van	 deze	 mogelijkheid	 gebruik	 maken,	 indien	 zij	 over	 een	

uitvoerbare	titel	willen	beschikken176.	 	Een	notariële	akte	verleent	immers	aan	de	akte	niet	

enkel	authentieke	bewijswaarde177,	maar	ook	uitvoerbare	kracht178.	

	

99.	 Gelet	 op	 de	 problemen	 die	 zich	 kunnen	 voordoen	 bij	 een	 eventuele	 latere	

vervreemding	van	het	verhuurd	onroerend	goed,	is	het	vooral	voor	de	huurder	van	belang	dat	

de	huurovereenkomst	wordt	geregistreerd.	Volgens	de	parlementaire	voorbereiding	 ligt	de	

registratieverplichting	bij	de	verhuurder,	behoudens	andersluidend	beding179.	Indien	partijen	

een	beroep	doen	op	de	notaris,	zullen	zij	van	deze	‘zorg’	ontlast	worden.	De	notarieel	verleden	

huurovereenkomst	moet	immers	door	de	notaris	ter	registratie	worden	aangeboden180.		

																																																								
175	F.	CHAFFART	en	S.	VAN	DE	MOSSELAER,	“Vlaams	Gewest	vaardigt	eigen	regelgeving	uit	voor	‘Pop-Upshops’”,	
Notariaat	2016,	nr.	18,	(6)	10.	
176	F.	CHAFFART	en	S.	VAN	DE	MOSSELAER,	“Vlaams	Gewest	vaardigt	eigen	regelgeving	uit	voor	‘Pop-Upshops’”,	
Notariaat	2016,	nr.	18,	(6)	10.	
177	Art.	1319	BW.	
178	Art.	19	Notariswet;	L.	WEYTS,	Algemeen	deel.	De	Notariswet,	Mechelen,	Kluwer,	2015,	207-208.	
179	Voorstel	van	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht,	Parl.St.	Vl.	Parl.	2015-2016,	nr.	
598/1,	11.		
180	L.	WEYTS,	Algemeen	deel.	De	Notariswet,	Mechelen,	Kluwer,	2015,	248;	Art.	35,	1°	W.Reg.	
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Daarnaast	is	de	nieuwe	verkrijger	niet	gehouden	de	huurovereenkomst	te	respecteren,	indien	

de	 huurovereenkomst	 geen	 vaste	 datum	 heeft	 en	 er	 geen	 eerbiedigingsbeding181	 in	 de	

koopovereenkomst	 werd	 opgenomen182.	 De	 nieuwe	 eigenaar	 zou	 de	 huurder	 bijgevolg	

kunnen	vragen	het	gehuurde	goed	te	ontruimen183.	Om	dergelijke	situatie	te	vermijden,	doet	

de	 instrumenterende	 notaris	 er	 goed	 aan	 om	 een	 verblijvingsbeding	 op	 te	 nemen	 in	 het	

koopcontract.		

	 	

																																																								
181	Ook	wel	verblijvingsbeding	genoemd.		
182	A.	COPPENS,	“Handelshuurovereenkomsten	van	korte	duur”,	NJW	2016,	(894)	898.	
183	C.	CAUFFMAN,	“Hoofdstuk	X.	Vervreemding	van	het	gehuurde	goed”	in	M.	DAMBRE,	B.	HUBEAU	en	S.	STIJNS	
(eds.),	Handboek	algemeen	huurrecht,	Brugge,	die	Keure,	2015	(815)	831.	
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HOOFDSTUK	5.	BESLUIT		

	

100.	 De	 handelshuur	 vormt	 een	 exotische	 materie	 voor	 de	 notaris.	 Zowel	 de	

Handelshuurwet	als	het	Pop-updecreet	zijn	relatief	onbekend	 in	de	notariële	wereld.	 In	de	

praktijk	zal	een	handelshuur	in	beginsel	vaak	worden	afgesloten	via	een	onderhands	geschrift.	

Niettemin	 is	 de	 tussenkomst	 van	 de	 instrumenterende	 notaris	 bij	 het	 opstellen	 van	

handelshuurcontracten	vaak	gewenst	en	soms	zelfs	wettelijk	verplicht.	

	 	

101.	 Artikel	3,	lid	1	van	de	Handelshuurwet	gaat	uit	van	een	minimumduur	van	negen	jaar.	

De	 verplichte	 minimumduur	 werd	 ingevoerd	 met	 het	 oog	 op	 stabiliteit	 van	 de	

huurovereenkomst	 gedurende	 een	 bepaalde	 periode	 en	 vormt	 de	 hoeksteen	 van	 de	

bescherming	van	de	handelshuurder.		

	

Gelet	op	de	verplichte	minimumduur	van	negen	jaar,	kunnen	partijen	in	beginsel	geen	kortere	

duur	 overeenkomen.	 Dit	 belet	 weliswaar	 niet	 dat	 handelshuurovereenkomsten,	 die	

ressorteren	 onder	 de	 Handelshuurwet,	 met	 een	 kortere	 duur	 in	 de	 praktijk	 kunnen	

voorkomen.	De	handelshuurder	kan	immers	afstand	doen	van	de	bescherming	die	aan	hem	

werd	toegekend.		

	

De	minimumduur	van	negen	jaar	biedt	slechts	een	minimale	garantie	voor	de	handelshuurder.	

Niets	belet	partijen	dan	ook	om	een	handelshuur	met	een	langere	duur	dan	negen	jaar	aan	te	

gaan.	Om	tegenwerpelijk	te	zijn	aan	derden	moet	de	huurovereenkomst	van	meer	dan	negen	

jaar	 conform	 artikel	 1	 van	 de	 Hypotheekwet	 worden	 overgeschreven	 op	 het	

hypotheekkantoor.	Het	optreden	van	de	notaris	is	bijgevolg	vereist.	Het	mag	gezegd	worden	

dat	partijen	bij	een	notariële	handelshuur	van	meer	dan	negen	jaar	het	geluk	hebben	om	een	

beroep	te	kunnen	doen	op	de	notaris.	Er	moet	immers	een	ganse	reeks	van	informatie	worden	

opgevraagd.	Zo	zijn	voor	een	notariële	handelshuur	voor	meer	dan	negen	jaar	onder	meer	

volgende	stukken	vereist:	een	uittreksel	uit	de	kadastrale	legger	van	minder	dan	één	jaar	oud,	

een	eigendomstitel	van	de	eigenaar,	een	hypothecair	getuigschrift,	een	stedenbouwkundig	

uittreksel	 en	 in	 bepaalde	 gevallen	 een	 energieprestatiecertificaat.	 De	 instrumenterende	

notaris	zal	zich	hierover	ontfermen.		
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Een	 handelshuurovereenkomst	 kan	 initieel	 nooit	 gesloten	 worden	 voor	 onbepaalde	 duur.	

Slechts	in	één	geval	kan	er	sprake	zijn	van	een	handelshuur	van	onbepaalde	duur,	namelijk	in	

geval	van	artikel	14,	lid	3	van	de	Handelshuurwet.	Dit	artikel	bepaalt	dat	een	nieuwe	huur	van	

onbepaalde	duur	tot	stand	komt,	indien	de	van	zijn	recht	op	hernieuwing	vervallen	huurder	

bij	het	verstrijken	van	de	huurtijd	zonder	verzet	van	de	verhuurder	verder	in	het	verhuurde	

goed	blijft.	Dergelijke	huur	van	onbepaalde	duur	kan	zowel	door	de	verhuurder,	als	door	de	

huurder	op	elk	ogenblik	worden	beëindigd.	Verhuurder	moet	op	grond	van	artikel	14,	 lid	3	

Handelshuurwet	een	opzeggingstermijn	van	minstens	achttien	maanden	in	acht	nemen.	De	

huurder	moet	daarentegen	op	grond	van	artikel	1736	BW	slechts	een	opzeggingstermijn	van	

één	maand	in	acht	nemen.		

	

102	 Conform	 artikel	 3,	 lid	 4	 van	 de	 Handelshuurwet	 kunnen	 partijen	 te	 allen	 tijde	 de	

lopende	handelshuur	in	onderling	akkoord	beëindigen,	op	voorwaarde	dat	hun	akkoord	wordt	

vastgesteld	 bij	 authentieke	 akte	 of	 in	 een	 verklaring	 voor	 de	 rechter	 afgelegd.	 Met	

tussenkomst	 van	 de	 notaris	 kan	 aldus	 vroegtijdig	 een	 einde	 worden	 gesteld	 aan	 de	

handelshuur.	De	beëindigingsovereenkomst	moet	niet	verplicht	worden	opgenomen	in	een	

aparte	notariële	akte.	De	minnelijke	beëindigingsovereenkomst	kan	bijvoorbeeld	evengoed	

door	tussenkomst	van	de	handelshuurder	worden	vastgelegd	in	de	notariële	verkoopakte.		

	

103	 Voor	wat	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	en	het	Waals	Gewest	betreft,	vallen	op	

grond	 van	 artikel	 2,	 1°	 Handelshuurwet	 huurovereenkomsten	 die	 wegens	 de	 aard	 of	

bestemming	van	een	goed	of	volgens	de	gebruiken	voor	minder	dan	één	jaar	zijn	toegestaan,	

niet	 onder	 het	 toepassingsgebied	 van	 de	 Handelshuurwet.	 Deze	 bepaling	 betreft	 de	

“gelegenheidsverhuringen”.	In	tegenstelling	tot	wat	geldt	voor	het	Vlaams	Gewest	(namelijk	

het	Pop-updecreet),	is	op	Waals	en	Brussels	Hoofdstedelijk	niveau	de	handelshuur	van	korte	

duur	nog	niet	wettelijk	geregeld	via	een	decreet.	In	de	praktijk	wordt	bijgevolg	door	partijen	

teruggegrepen	naar	een	aantal	bestaande	technieken	om	hun	situatie	juridisch	te	regelen.	Er	

kan	 hierbij	 gedacht	 worden	 aan	 de	 huur	 “op	 proef”,	 de	 bezetting	 ter	 bede,	 de	

terbeschikkingstellingsovereenkomst,	de	concessieovereenkomst	en	de	gelegenheidshuur.	

	

104.	 Op	 grond	 van	 artikel	 13,	 lid	 1	Handelshuurwet	 heeft	 de	 huurder	 het	 recht	 op	 drie	

hernieuwingen	van	de	handelshuurovereenkomst	van	telkens	negen	jaar.	Niettemin	kunnen	
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partijen	op	grond	van	artikel	13,	lid	1	Handelshuurwet	een	huurhernieuwing	voor	een	kortere	

of	 langere	 duur	 dan	 negen	 jaar	 overeenkomen,	 mits	 hun	 akkoord	 wordt	 vastgesteld	 bij	

authentieke	 akte	 of	 blijkt	 uit	 een	 voor	 de	 rechter	 afgelegde	 verklaring.	 Indien	 partijen	

beslissen	om	de	handelshuur	te	hernieuwen	voor	een	langere	periode	dan	negen	jaar,	zullen	

zij	een	beroep	moeten	doen	op	de	notaris,	gelet	op	artikel	1	van	de	Hypotheekwet.	Bij	het	

opstellen	van	de	notariële	huurhernieuwingsakte	zal	de	notaris	ook	hier	een	ganse	reeks	van	

informatie	moeten	opvragen.	Er	kan	onder	meer	gedacht	worden	aan	een	uittreksel	uit	de	

kadastrale	 legger	 van	minder	 dan	 één	 jaar	 oud,	 een	 eigendomstitel	 van	 de	 eigenaar,	 een	

hypothecair	 getuigschrift,	 een	 stedenbouwkundig	 uittreksel	 en	 (in	 bepaalde	 gevallen)	 een	

EPC.	 Partijen	 kunnen	 daarnaast	 ook	 een	 beroep	 doen	 op	 de	 notaris	 indien	 ze	 een	

huurhernieuwing	 voor	 minder	 dan	 negen	 jaar	 willen	 overeenkomen.	 Een	

handelshuurhernieuwing	van	minder	dan	negen	jaar	komt	in	de	notariële	praktijk	weliswaar	

zelden	voor.			

	

105.	 In	2016	werd	op	Vlaams	niveau	de	knoop	doorgehakt	om	te	voorzien	in	een	wettelijke	

regeling	 inzake	 de	 huur	 van	 korte	 duur.	 Het	 decreet	 houdende	 huur	 van	 korte	 duur	 voor	

handel	en	ambacht	werd	op	17	juni	2016	goedgekeurd	door	het	Vlaams	parlement	en	trad	in	

werking	op	1	september	2016.		

	

De	Vlaamse	decreetgever	 is	door	middel	van	het	Pop-updecreet	tegemoetgekomen	aan	de	

nood	om	een	duidelijke	regeling	te	treffen	omtrent	de	huur	van	handelspanden	voor	korte	

duur.	 Toch	 had	 de	 Vlaamse	 decreetgever	 naar	 mijn	 mening	 de	 volledige	 regeling	 beter	

opgenomen	in	de	Handelshuurwet	zelf,	in	plaats	van	te	voorzien	in	een	afzonderlijk	decreet	

houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht.	Dergelijke	keuze	voorkomt	immers	

onnodige	interpretatieproblemen.		

	

In	de	praktijk	zal	een	handelshuur	van	korte	duur	in	beginsel	steeds	worden	afgesloten	via	een	

onderhands	geschrift.	Niettemin	mogen	partijen	steeds	ervoor	opteren	de	huurovereenkomst	

notarieel	te	laten	verlijden	met	het	oog	op	het	bekomen	van	een	uitvoerbare	titel.		

	

106.	 De	duur	van	de	handelshuurovereenkomst	vormt	het	uitgangspunt	voor	de	toepassing	

van	het	Pop-updecreet.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	bij	overschrijding	van	die	eenjarige	periode,	
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de	Handelshuurwet	resoluut	van	toepassing	zal	zijn.	De	aard	of	de	bestemming	van	het	goed	

dat	 verhuurd	 wordt	 of	 de	 gebruiken	 zijn	 aldus	 niet	 meer	 relevant	 om	 te	 bepalen	 of	 de	

huurovereenkomst	al	dan	niet	onder	het	toepassingsgebied	van	het	Pop-updecreet	valt.		

	

In	 tegenstelling	 tot	 artikel	 13	 Handelshuurwet,	 heeft	 de	 pop-uphuurder	 geen	 recht	 op	

huurhernieuwing.	Niets	belet	partijen	weliswaar	om	andersluidende	afspraken	te	maken.	De	

pop-uphuurovereenkomst	 kan	 worden	 opgezegd	 door	 de	 huurder	 maar	 niet	 door	 de	

verhuurder.	Partijen	kunnen	eveneens	 te	allen	 tijde	de	 lopende	huur	 in	onderling	akkoord	

beëindigen.	De	pop-uphuurder	heeft	geen	recht	op	enige	vergoeding	wegens	uitzetting,	tenzij	

partijen	anders	zijn	overeengekomen.	De	huurprijs	kan	door	partijen	vrij	worden	bedongen.	

Behoudens	uitdrukkelijk	andersluidend	beding,	bevat	de	huurprijs	ook	de	op	het	onroerend	

goed	 rustende	 belastingen.	 Kosten	 van	 nutsvoorzieningen	 zijn	 ten	 laste	 van	 de	 pop-

uphuurder.	De	huurder	heeft	daarnaast,	tenzij	schriftelijk	anders	is	overeengekomen,	recht	

om	verbouwingswerken	uit	te	voeren	aan	het	gehuurde	goed.	Onderhuur	en	huuroverdracht	

zijn	te	allen	tijde	verboden.	Tot	slot	dient	bij	de	overdracht	van	het	verhuurd	onroerend	goed	

de	 verkrijger	 de	 geregistreerde	 huurovereenkomst	 na	 te	 leven.	 De	 verkrijger	 dient	 dit	

eveneens	 te	 doen	 indien	 de	 huurovereenkomst	 niet	 werd	 geregistreerd,	 maar	 wel	 een	

eerbiedigingsbeding	werd	opgenomen	in	het	koopcontract.	

	

107.	 De	regelen	inzake	duur,	opzegging,	vervreemding	van	het	verhuurde	onroerend	goed	

en	onderhuur	en	overdracht	van	de	huurovereenkomst	zijn	van	dwingend	recht.	De	regelen	

met	 betrekking	 tot	 huurhernieuwing,	 verbouwingswerken	 en	 uitzettingsvergoeding	 zijn	

daarentegen	van	aanvullend	recht.	In	vergelijking	met	de	Handelshuurwet	verstrekt	het	Pop-

updecreet	bijgevolg	een	minder	gunstige	bescherming	aan	de	huurder.	Dit	 is	mijns	 inziens	

gerechtvaardigd,	aangezien	de	decreetgever	de	bedoeling	heeft	de	huur	van	korte	duur	te	

regelen	 (namelijk	 de	 huur	 voor	minder	 dan	 één	 jaar)	 en	 tegelijk	 een	 flexibele	 regeling	 te	

creëren.	

	

	



	

	 44	

BIBLIOGRAFIE	

§	1.	Wetgeving	

	

Burgerlijk	Wetboek.	

	

Vlaamse	Codex	Ruimtelijke	Ordening.	

	

Bijzondere	wet	tot	hervorming	der	instellingen,	BS	15	augustus	1980,	9434.	

	

Bijzondere	 wet	 van	 6	 januari	 2014	met	 betrekking	 tot	 de	 Zesde	 Staatshervorming,	 BS	 31	

januari	2014,	8641.	

	

Hypotheekwet,	BS	22	december	1851,	3555.		

	

Wet	van	30	april	1951	betreffende	de	handelshuur,	BS	10	mei	1951,	3582.		

	

Decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht,	BS	26	juli	2016,	45675.	

	

Voorstel	van	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht,	Parl.St.	Vl.Parl.	

2015-16,	nr.	598/1.	

	

§	2.	Rechtspraak	

	
GwH	10	mei	2007,	nr.	76/2007,	RW	2007-08,	noot	A.	COPPENS.	

	

Cass.	1	december	1966,	Arr.Cass.	1967,	428.	

	

Cass.	26	maart	1976,	Arr.Cass.	1976,	865;	JT	1976,	677. 	

	

Cass.	7	mei	1981,	Arr.Cass.	1980-81,	1028.	

	



	

	 45	

Cass.	25	maart	1983,	Arr.Cass.	1982-83,	913.	

	

Cass.	17	februari	2015,	T.Not.	1996,	174.	

	

Cass.	15	november	2002,	Arr.Cass.	2002,	2485;	RW	2005-06,	141.	

	

Cass.	14	januari	2008,	AR	C.07.0234.N.	

	

Cass.	28	april	2011,	AR	C.08.0332.F.	

	

Cass.	9	februari	2012,	TBO	2012,	202,	concl.	G.	DUBRULLE.	

	

Cass.	20	maart	2014,	AR	C.12.0538.N.	

	

Cass.	28	november	2014,	AR	C.13.0597.N.	

	

Gent	22	mei	1988,	T.Huur.	1997-98,	301.		

	

Rb.	Tongeren	30	maart	1987,	T.Vred.	1988,	45.		

	

Vred.	Genk	19	maart	1985,	T.Vred.	1988,	45.	

	

Vred.	Kortrijk	12	februari	2003,	Huur	2003,	151.	

	

§	3.	Rechtsleer	

A.	Boeken	

BLOCKX,	 F.,	 “Het	 toepassingsgebied	 van	 de	 handelshuurwet:	 capita	 actualia	 selecta”	 in	

VANHOVE,	 K.	 en	 VAN	 OEVELEN,	 A.	 (eds.),	 De	 vrederechter	 en	 de	 handelshuur:	 nieuwe	

horizonten,	Brugge,	die	Keure,	2014,	1-14.	



	

	 46	

CAUFFMAN,	 C.,	 “Hoofdstuk	 X.	 Vervreemding	 van	 het	 gehuurde	 goed”	 in	 DAMBRE,	 M.,	

HUBEAU,	B.	en	STIJNS,	S.	(eds.),	Handboek	algemeen	huurrecht,	Brugge,	die	Keure,	2015	815-

834.	

	

DAMBRE,	M.,	 “De	 duur	 en	 de	 beëindiging	 in	 onderling	 akkoord	 of	 door	 opzegging	 van	 de	

handelshuur”	 in	 JADOUL,	P.	en	VLIES,	M.	 (eds.),	50	ans	d’application	de	 la	 loi	 sur	 les	baux	

commerciaux	-	50	jaar	toepassing	van	de	Handelshuurwet,	Brugge,	die	Keure,	2002,	31-56.		

	

DAMBRE,	M.,	“Actuele	ontwikkelingen	handelshuur	2003-2009”	in	DANIËLS,	L.,	DAMBRE,	M.,	

VANDIERENDONCK,	P.	en	ENGELS,	C.,	Rechtskroniek	voor	het	Notariaat.	Deel	16,	Brugge,	die	

Keure,	2010,	27-56.		

	

DAMBRE,	M.,	“Hoofdstuk	I.	Algemene	situering	van	het	handelshuurrecht	in	het	huurrecht”	in	

DAMBRE,	M.	(ed.),	Handelshuur,	Brugge,	die	Keure,	2012,	1-30.		

	

DAMBRE,	M.,	“Hoofdstuk	II.	Duur	en	beëindiging	van	de	handelshuur”	in	DAMBRE,	M.	(ed.),	

Handelshuur,	Brugge,	die	Keure,	2012,	31-73. 	

	

DAMBRE,	M.,	Bijzondere	overeenkomsten,	Brugge,	die	Keure,	2014,	534	p.	

	

DAMBRE,	M.,	“Vaststelling	van	de	handelshuurprijs	en	huurprijsherziening”	in	VANHOVE,	K.	

en	VAN	OEVELEN,	A.	(eds.),	De	vrederechter	en	de	handelshuur:	nieuwe	horizonten,	Brugge,	

die	Keure,	2014	15-44.	

	

DE	 POTTER	 DE	 TEN	 BROECK,	 M.,	 “Hoofdstuk	 VII.	 Duur,	 opzegging	 en	 verlenging	 van	 de	

huurovereenkomst”	 in	DAMBRE,	M.,	HUBEAU,	B.	 en	STIJNS,	 S.	 (eds.),	Handboek	algemeen	

huurrecht,	Brugge,	die	Keure,	2015,	645-683.		

	

DELFORGE,	 C.	 en	 NINANE,	 Y.,	 “Chapitre	 2.	 La	 durée	 du	 bail	 commercial”	 in	 BENOIT,	 G.,	

DELFORGE,	C.,	JADOUL,	P.,	ROMMEL,	G.	en	VLIES,	M.	(eds.),	Le	bail	commercial,	Brussel,	die	

Keure,	2008,	51-122.		

	



	

	 47	

DUCHESNE,	F.,	“De	vrederechter	als	garantie	voor	contractvrijheid	inzake	duur	en	hernieuwing	

van	 een	handelshuur	 of	 toch	maar	 niet?”	 in	VANHOVE,	 K.	 en	VAN	OEVELEN,	A.	 (eds.),	De	

vrederechter	en	de	handelshuur:	nieuwe	horizonten,	Brugge,	die	Keure,	2014,	79-80.	

	

HERBOTS,	 J.,	 DEGROOTE,	 E.,	 VERVOORT,	 M.,	 BRUYNINCKX	 T.	 en	 VAN	 DER	 AUWERA,	 S.,	

“Hoofdstuk	1.	Algemeenheden”	in	OGP	2015,	afl.	270,	II.C	-	1	–	II.C.Lit.	-	2.	

	

HERBOTS,	 J.,	MEULEMANS,	D.,	 VAN	DER	AUWERA,	 S.,	 BRUYNINCKX,	 T.	 en	VERVOORT,	M.,	

“Hoofdstuk	9.	De	verhuring	van	het	gehypothekeerde	goed:	tegenstelbaarheid	van	de	huur	

aan	de	hypothecaire	schuldeiser	(de	kredietgever)”	in	OGP	2015,	afl.	271,	II.B.9	-	1	–	II.B.9	-	6.	

	

KOENIGSMANN,	K.	en	VANHOVE,	K.,	“Hoofdstuk	VI.	Huurhernieuwing”	in	DAMBRE,	M.	(ed.),	

Handelshuur,	Brugge,	die	Keure,	2012,	179-239.		

	

LA	 HAYE,	 M.	 en	 VANKERCKHOVE,	 J.,	 Le	 louage	 de	 choses.	 Les	 baux	 commerciaux	 in	 Les	

Novelles,	Droit	civil,	VI,	Brussel,	Larcier,	1984,	345.	

	

LOUVEAUX,	B.,	Le	droit	du	bail	commercial,	Brussel,	Larcier,	2011,	1286	p.		

	

MEULEMANS,	D.	en	SWIGGERS,	C.,	“Algemeen.	7.	Geldigheidsvereisten”	in	MEULEMANS,	D.,	

SNICK,	I.	en	SNICK,	M.	(eds.),	Handboek	bezetting	ter	bede,	Gent,	Story	Publishers,	2010,	41-

52.		

	

PAUWELS,	A.,	Handelshuur	in	APR,	Brussel,	Larcier,	1971,	263.	

	

PAUWELS,	 A.,	 VRANCKEN,	 M.,	 LINDERS,	 A.	 en	 LINDERS,	 L.,	 “Commentaar	 bij	 art.	 3	

Handelshuurwet”	in	OBO	2014,	afl.	98,	39-52.		

	

SCHENK,	G.,	“Hoofdstuk	4.	De	handelshuur”	in	OGP	2015,	afl.	274,	XV.K	-	177	–	XV.K	-	302.	

	

VAN	PUTTEN,	W.,	“Deel	III	HANDELSHUUR”	in	VAN	PUTTEN,	W.	en	DEKEERSMAEKER,	T.	(eds.),	

Praktijkgids	huur,	Mechelen,	Kluwer,	losbl.,	III.2	-	1	–	III.2	-	22. 	



	

	 48	

VAN	 SINAY,	 T.,	 “Knelpunten	 handelshuur,	 perspectief	 van	 de	 notaris”	 in	 TILLEMAN,	 B.,	

VANHOVE,	K.	en	VERBEKE,	A.	(eds.),	Knelpunten	Handelshuur,	Antwerpen,	Intersentia,	2007,	

1-34.	

	

VANHOVE,	K.,	“De	notaris	en	de	Handelshuurwet”	in	CASTELEIN,	C.,	VERBEKE,	A-L.	en	WEYTS,	

L.	(eds.),	Notariële	actualiteit	2010-2011,	Brussel,	Larcier,	2011,	87-126.	

	

VANHOVE,	K.,	Handelshuur.	Rechtsvergelijkend	onderzoek	naar	een	evenwichtige	regeling,	

Antwerpen-Cambridge,	Intersentia,	2012,	559	p.	

	

VANHOVE,	 K.,	 “De	 notaris:	 garantie	 voor	 contractuele	 autonomie	 inzake	 de	 duur	 van	

handelshuur”	in	BLONTROCK,	F.,	BOUCKAERT,	F.,	BYTTEBIER,	J.,	DE	WULF,	C.,	VANBEYLEN,	K.,	

VAN	DE	PUTTE,	W.,	VAN	OPSTAL,	B.,	VERSTRAETE,	J.	en	WEYTS,	L.	(eds.),	Notariële	actualiteit	

2012:	 verslagboek	 van	 de	 vormingsdagen	 van	 de	 Studiekring	 Provinciaal	 Genootschap	 der	

Notarissen	van	Oost-Vlaanderen,	Brugge,	die	Keure,	2013,	51-72.	

	

VANHOVE,	 K.,	 “De	 notaris:	 garantie	 voor	 contractuele	 autonomie	 inzake	 de	 duur	 van	 een	

handelshuur”	in	BAEL,	J.,	BOONE,	K.,	DE	BACKER,	V.,	DE	MEYER,	J.,	DU	MONGH,	J.,	GRILLET,	J.,	

LEMMERLING,	A.,	VAN	HOORICK,	G.	en	VANHOVE,	K.	(eds.),	Notariële	actualiteit	2012,	Brugge,	

Die	Keure,	2013,	51-71.		

	

VANHOVE,	K.,	“Duur	en	hernieuwing	van	de	handelshuur”	in	VANHOVE,	K.	en	VAN	OEVELEN,	

A.	(eds.),	De	vrederechter	en	de	handelshuur:	nieuwe	horizonten,	Brugge,	die	Keure,	2014,	45-

78.	

	

WEYTS,	L.,	Algemeen	deel.	De	Notariswet,	Mechelen,	Kluwer,	2015,	389	p.	

	

B.	Tijdschriften		

CARETTE,	N.,	“Het	pop-updecreet”,	RW	2016-17,	202.		
	
CHAFFART,	F.	en	VAN	DE	MOSSELAER,	S.,	“Vlaams	Gewest	vaardigt	eigen	regelgeving	uit	voor	
‘Pop-Upshops’”,	Notariaat	2016,	nr.	18,	6-12.	
	



	

	 49	

COPPENS,	A.,	“Over	de	duur	van	een	handelshuurovereenkomst”,	TBO	2008,	115-118.	

	

COPPENS,	A.,	“Handelshuurovereenkomsten	van	korte	duur”,	NJW	2016,	894-901.	

	

HENDRICKX,	 K.,	 “De	 overschrijving	 van	 notariële	 huurakten	 -	 Gevolgen	 van	 de	 gewijzigde	

hypotheekwet	en	de	nieuwe	notariswet”,	Notariaat	2007,	nr.	12-13,	1-9.	

	

SWENNEN,	 J.	 en	 VANWYNSBERGHE,	 M.,	 “Huur	 van	 pop-upshops.	 Nood	 aan	 een	 nieuw	

ontpopt	huurregime?”,	NJW	2016,	234-241. 	

	

SWENNEN,	J.	en	VAN	DAMME,	N.,	“Handelshuur	van	korte	duur”,	TBBR	2017/3,	139-161.	

	

UYTTENHOVE,	L.,	“Het	decreet	houdende	huur	van	korte	duur	voor	handel	en	ambacht,	een	

eigen	huurregime	voor	pop-ups?”,	Huur	2016,	161-164.	

	

VANHOVE,	K.,	“De	‘kortetermijnhandelshuur’.	Het	decreet	van	8	juni	2016.”,	TBO	2016,	395-

400.	

	


