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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.17.0454.N 

G.A.B. LUXURY nv , met zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 96, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats 

kiest. 

tegen 

EDSONS nv, met zetel te 1180 Ukkel, Hamoirlaan 25, 

verweerster, 

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 3, waar de verweerster woon-

plaats kiest. 
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I.  RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank 

van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 13 oktober 2016. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Procureur- generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 

II.  CASSATIEMIDDEL  

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan. 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling  

Ontvankelijkheid 

1. De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op: het middel 

verplicht het Hof te onderzoeken of de aangetekende brief op 30 april 2015 daad-

werkelijk door de post op het adres van de maatschappelijke zetel van de verweer-

ster werd aangeboden.  

2. Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt dat dit het geval is, zodat 

het middel het Hof niet verplicht tot een onderzoek van feiten.  

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen. 

Gegrondheid 

3. Krachtens artikel 3, derde lid, Handelshuurwet kan de huurder de lopende 

huur beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode, mits hij zes maan-

den tevoren opzegt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende 

brief.  
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4. De kennisgeving van de opzegging bereikt de verhuurder wanneer die ervan  

kennis neemt of daarvan redelijkerwijze kennis had kunnen nemen. 

5. De appelrechters stellen vast dat: 

- de eiseres en de rechtsvoorganger van de verweerster op 25 september 2012 

een handelshuurovereenkomst voor negen jaar hebben gesloten die een aan-

vang nam op 1 november 2012; 

- de eiseres op 29 april 2015 een aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht 

aan de verweerster heeft verstuurd naar het adres van haar maatschappelijke 

zetel;  

- De Post deze aangetekende brief reeds op 30 april 2015 heeft aangeboden op 

het adres van de maatschappelijke zetel van de verweerster; 

- de verweerster eerst op 5 mei 2015 effectief kennis van deze opzegbrief heeft 

gekregen. 

6. De appelrechter die met eigen motieven en met deze van de eerste rechter 

die worden overgenomen, oordeelt dat de verweerster eerst effectief kennis kreeg 

van de opzegging op 5 mei 2015 en de tevergeefse aanbieding door De Post van 

de brief op 30 april 2015 niet ter zake dienend is aangezien “men er niet op voor-

zien [moet] zijn dagelijks aangetekende zendingen te ontvangen” en “dit ook de 

reden is waarom een aangetekende brief een veertiental dagen ter beschikking 

wordt gehouden door de postdiensten met zelfs een tweede aanbieding van de 

brief, dit alles om ervoor te zorgen dat de bestemmeling ervan hem zeker zal ont-

vangen” en op die gronden beslist dat de kennisgeving door de opzegging niet tij-

dig gebeurde, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. 

Het middel is gegrond.   

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden vonnis. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-

tigde vonnis.  
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg Leuven, rechtszitting hou-

dende in hoger beroep. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, de sectievoorzitters Beatrijs    

Deconinck, Alain Smetryns, en de raadsheren Geert Jocqué en Koenraad Moens, 

en in openbare rechtszitting van 8 maart 2018 uitgesproken door sectievoorzitter 

Eric Dirix, in aanwezigheid van procureur-generaal Dirk Thijs, met bijstand van 

griffier Vanessa Van de Sijpe. 

   

V. Van de Sijpe K. Moens G. Jocqué 

A. Smetryns B. Deconinck E. Dirix 
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