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INLEIDING



Ministerieel besluit van 1 november 2020

▪ “Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en
drankgelegenheden zijn gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van
afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste
22:00 uur. Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden en/of geleverd
worden met alcoholische dranken tot 20:00 uur.”

▪ Uitzonderingen
▪ Logiesvormen, met uitsluiting van hun restaurants, drankgelegenheden en

andere gemeenschappelijke faciliteiten

▪ Grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen

▪ Voorzieningen voor dak- en thuislozen

▪ Eet- en drankgelegenheden in transitzones van luchthavens

▪ Sanitaire voorzieningen langs de snelwegen

▪ Vakantieparken, bungalowparken en campings zijn gesloten vanaf 3 november,
met uitzondering van de vakantieverblijven, bungalows, chalets en
kampeervoorzieningen van de eigenaren of de huishoudens die er hun
gewoonlijke verblijfplaats hebben



Ministerieel besluit van 27 november 2020

vanaf 2 november 2020

tot en met

15 januari 2021



Voornaamste maatregelen voor de logiesverstrekkers

▪ Hotels en logies blijven open

▪ Restaurants en bars moeten wel dicht (maaltijden worden genuttigd op de kamer)

▪ Regels inzake ‘social distancing’ (mondmaskers, maximaal 4 personen aan tafel, 
contact tracing en 1,5m afstand)

▪ Uitzondering voor een huishouden die onder hetzelfde dak woont

▪ Ieder huishouden mag per gezinslid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 
weken per keer in huis of toeristische logies ontvangen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld)

– Uitzondering voor 24 en 25 december 2020: alleenstaande mogen beide contacten ontvangen

▪ Besluit: het maximum aantal personen per vakantiewoning, gastenkamer, hotelkamer of andere 
individuele verhuureenheid beperkt zich tot de gezinsleden + één knuffelcontact.

▪ Protocollen voor (bv.) de toeristische sector en hun deelsectoren: 
https://www.toerismevlaanderen.be/overzicht-protocollen

▪ Vakantieparken en campings zijn dicht vanaf 3 november 2020

▪ Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes per gezin

▪ Uitzondering voor de eigenaar of huishoudens wiens vaste verblijfplaats er gelegen is

https://www.toerismevlaanderen.be/overzicht-protocollen


ANNULERING?



Annulering?

Annulering 
van een 
boeking

Wettelijke 
regels

Gebruiken 
in de sector

Contractuele 
afspraken

Overmacht

Algemene 
voorwaarden



Overmacht (principe)

▪ In geval van overmacht, bent u in de onmogelijkheid om

diensten te leveren aan uw gasten.

▪ U bent als uitbater niet aansprakelijk maar uw gast moet niet

betalen, aangezien de diensten aan hem/haar niet verschaft

worden

▪ Drie voorwaarden

▪ Onvoorzienbare gebeurtenis

▪ Buiten de wil van de partij

▪ Uitvoering van de overeenkomst is definitief of tijdelijk onmogelijk

geworden



Voorbeeld 

▪ Een gezin boekt een vakantiehuisje in een vakantiepark voor een
verblijf op 6 januari 2021

▪ Overmacht (vakantieparken moeten sluiten)

▪ De uitbater zal moeten annuleren

▪ De klant hoeft ook niet te betalen want er zijn geen diensten
verschaft

▪ Een gezin boekt een hotel voor een verblijf op 6 januari 2021

▪ Geen overmacht (hotels mogen open blijven)

▪ Het gezin noch de uitbater kunnen annuleren, zelfs niet indien zij
menen dat het besmettingsgevaar te groot is

▪ Reservatie moet doorgaan of minstens betaald worden



Voorbeeld 

▪ Twee gezinnen boeken een B&B voor een gezamenlijke

citytrip op 6 januari 2021

▪ Mits afzonderlijke kamers is er geen overmacht

▪ Regels van social distancing moeten tussen de gezinnen in acht

worden genomen

▪ Een gezin boekt een verblijf op een camping op 16 januari

2021

▪ Geen overmacht (de maatregelen gelden tot 15 januari 2021)

▪ Evaluatiemoment?



Voorbeeld 

▪ Wat als een hoteluitbater beslist om vooralsnog dicht te

doen tijdens de lockdown periode tot 15 januari 2021,

niettegenstaande zulks niet verplicht is door de overheid?

▪ Geen overmacht

▪ Sluiting gebeurt strikt genomen op eigen risico

(aansprakelijkheid!)

▪ Op te lossen door een regeling in de algemene voorwaarden te

voorzien

▪ ernstige verstoring van de rendabiliteit kan als overmacht

bestempeld worden



Wat met voorschotten en waarborgen?

▪ Moet ik de waarborg of het voorschot terugbetalen?

▪ In geval van overmacht kan onder bepaalde voorwaarden
terugbetaling worden gevraagd van de waarborg of het voorschot
(afhankelijk van de stand van de uitvoering van de overeenkomst,
alsook de contractueel bepaalde gevolgen van een
overmachtssituatie)

▪ Elk concreet geval moet nader worden bekeken (bv. kosten)

▪ Wat met alternatieve commerciële voorstellen (herboeking,
vouchers, tegoedbonnen, etc.)?

▪ Bij gebreke aan contractuele regeling kan dit niet afgedwongen
worden



Overmachtclausules in algemene voorwaarden

▪ Opsomming van de gebeurtenissen of omstandigheden die

door de partijen als overmacht in aanmerking worden

genomen

▪ Niet exhaustief

▪ Afwijken van gemeenrechtelijke regels

▪ Beschrijving van de gevolgen wanneer de als overmacht

gekwalificeerde gebeurtenis zich voordoet

▪ Vouchers, herboeking, …



Overmachtclausules in algemene voorwaarden

▪ Partijen komen overeen dat de schuldenaar moet instaan

voor de gevolgen van overmacht

▪ Geen terugbetaling

▪ Procedures en vormvereisten



Voorbeeldclausules (1)

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke

aard, is de hoteluitbater gerechtigd de overeenkomst te

ontbinden of op te schorten zonder dat de gast aanspraak

op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.

(…)



Voorbeeldclausules (1)

Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend 
verstaan: 
oorlog, opstand, stakingen, storingen in het energiecircuit 
of in het verkeer of transport, maatregelen van 
overheidswege, schaarste aan grondstoffen, 
natuurrampen en buitengewone weersomstandigheden, 
overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden 
of elke andere omstandigheid waardoor gehele of 
gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar 
redelijkheid en billijkheid niet van de hoteluitbater kan 
worden gevergd.

(…)



Voorbeeldclausules (1)

In geval van ontbinding, dan wel opschorting van de

reservering/overeenkomst/overnachting of verblijf in

gevolge overmacht om 1 van bovenvermelde redenen dan

wel eventuele andere redenen die overmacht uitmaken

gezien deze opsomming niet limitatief is, is de gast niet

gerechtigd op enige schadevergoeding of de terugbetaling

van de voorafgaandelijk betaalde verblijfsvergoeding.



Voorbeeldclausules (2)

Als er sprake is van overmacht of een andere

uitzonderlijke gebeurtenis waardoor het uitvoeren van de

service wordt verhinderd (met name het ter beschikking

stellen van groepskamer in de hostel), is de klant niet

gerechtigd op enige schadevergoeding dan wel de

terugbetaling van het voorschot maar zal de hostel

gebruikmaken van één van de volgende mogelijkheden:

(…)



Voorbeeldclausules (2)

1) De hostel zal de klant onderbrengen in een logement

van een gelijkwaardige categorie of een service van

dezelfde aard aanbieden, mits de klant hiermee

instemt.

2) Indien de klant met bovenstaande mogelijkheid niet

instemt, dan zal het hostel aan de klant een voucher

ter waarde van de verblijfsvergoeding geven. Deze

voucher kan dienen als tegoed bij een toekomstige

reservering. Deze voucher moet verplicht gebruikt

worden binnen een periode van 2 jaar.



Voorbeeldclausules (3)

De uitbater van de vakantiewoning dient de gast zo

spoedig mogelijk nadat overmacht is ingetreden een

wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief

aanbod van gelijkwaardige categorie of een verplaatsing

van de reservatie.

Is dit niet mogelijk, dan stelt de uitbater voor om de door

gast betaalde reserveringskosten en het voorschot op de

verblijfsvergoeding terug te betalen. Deze verplichting tot

terugbetaling vervalt, indien de gast niet binnen 7

werkdagen ingaat op dit voorstel van de uitbater.



TEGENSTELBAARHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN



Tegenstelbaarheid van overmachtclausules in 

algemene voorwaarden

▪ Opdat algemene voorwaarden tegenstelbaar zouden zijn, dient
men aan twee voorwaarden te voldoen:

▪ Kennisname

▪ Beschikbaarheid

▪ Leesbaarheid

▪ Begrijpelijkheid

▪ Aanvaarding

▪ Uitdrukkelijk

▪ Stilzwijgend



Kennisname

▪ Beschikbaarheid

▪ Per boeking minstens 1 keer de algemene voorwaarden
overmaken opdat aan deze voorwaarde wordt geacht te zijn
voldaan

▪ Het volstaat met andere woorden niet om gewoon te verwijzen
naar de algemene voorwaarden op de website, om mee te delen
dat men de algemene voorwaarden op het eerste verzoek zal
overgemaakt krijgen, dat men de algemene voorwaarden gerust
kan komen inkijken aan de balie, etc,

▪ Bovendien dient men de algemene voorwaarden over te maken
voorafgaand aan of uiterlijk op het moment van contractsluiting.
Eén en ander overmaken samen met een verkoopsbevestiging of
na betaling is dus met andere woorden te laat



Kennisname

▪ Leesbaarheid

▪ Men mag de algemene voorwaarden niet zo opstellen dat 

zij bijvoorbeeld in een te klein lettertype en/of een te 

vage kleur werden opgemaakt.

▪ De betrokken persoon moet immers in staat zijn om de 

ontvangen algemene voorwaarden te lezen.

▪ Minder relevant gelet op de digitalisering



Kennisname

▪ Begrijpelijkheid

▪ Welke taal?

▪ Dit wordt in concreto beoordeeld, dus afhankelijk van het

taalgebied waar de logies worden verstrekt en/of diensten

worden aangeboden en al naargelang het doelpubliek

▪ Indien men zich richt op een jongere of internationale markt

dan kan men er van uit gaan dat de klanten wellicht wel Engels

zullen spreken, minstens dat zij uw voorwaarden zullen

begrijpen indien zij enigszins eenvoudig werden opgesteld



Aanvaarding

▪ Veelal gebruikt men hier kennisname en aanvaardingsbedingen
▪ Opletten met consumenten: daadwerkelijke kennisname en

aanvaarding is noodzakelijk

▪ Opletten met ondernemers: men moet kunnen kennis nemen
hebben van de algemene voorwaarden

▪ Men moet hier wel opletten dat men deze bedingen niet opneemt
in de algemene voorwaarden zelf maar dat men ze bijvoorbeeld op
de offertes plaatst

▪ In een internet-gerelateerde context aanvaardt de rechtspraak dan
weer dat gebruik wordt gemaakt van een pop-up venster waarin de
algemene voorwaarden worden uiteengezet met de vraag om ze te
lezen en te aanvaarden. Het is niet voldoende om te verwijzen
naar een hyperlink om ze tegenstelbaar te noemen.



HANDELSHUUR?



Wat met de handelshuur van uw handelszaak?

▪ Door de overheidsmaatregelen moeten vele horecazaken

verplicht sluiten

▪ Vele horeca ondernemers hebben hun verhuurder

aangeschreven met de vraag of ze huur moeten betalen,

aangezien de sluiting een overmachtsituatie is

▪ Maar is dat wel zo?



Handelshuur en overmacht: principe

▪ De verhuurder vervult zijn contractuele verplichting om het goed ter
beschikking te stellen en het ‘genot’ te verschaffen

▪ De huurder heeft vandaag nog steeds dit ‘genot’, al kan hij door de
overheidsmaatregelen zijn handelszaak niet of beperkend uitbaten.

▪ Een huurder kan zich slechts beroepen op overmacht om zijn huurprijs niet
langer betalen, indien er sprake is van een volstrekte onmogelijkheid om deze
huurprijs te betalen.

▪ Financieel onvermogen, ook al is zij het gevolg van externe omstandigheden
die voor de schuldenaar overmacht uitmaken, heeft niet tot gevolg dat de
schuldenaar van zijn betaalverbintenis is bevrijd

▪ Wat indien de bestemming uitdrukkelijk is bepaald (bijv. uitbating hotel?)

▪ Veranderingen op til in de rechtspraak?



Handelshuur en overmacht: principe

Bron: vrtnws.be 



Alternatieven: ad hoc oplossingen

▪ Matigende werking van de goede trouw

▪ Ondernemingsrisico spreiden over de partijen

▪ Kennelijke onredelijke houding kan bestraft worden via een tussenkomst
van de vrederechter (rechtsmisbruik)

▪ Deze rechter zal dus geval per geval bekijken of het betalen van
huurgelden werkelijk onmogelijk of bemoeilijkt is als gevolg van de
overheidsbeslissing tot sluiting van de horeca zaak en houdt rekening met
heel wat concrete omstandigheden (jonge of ervaren onderneming, de
duurtijd van de maatregelen, inkomensderving, … ).

▪ Voorbeeld: Vred Genk 28 mei 2019
– De weigering van een verhuurder om in te stemmen met een minnelijke

voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst, verzocht door de huurder
gelet op het door hem geleden aanzienlijke exploitatieverlies, met aanbod van
een vergoeding en met redelijke kans op snelle herverhuring door de
verhuurder, maakt in de gegeven omstandigheden rechtsmisbruik uit, hetwelk
een ontbinding van de handelshuurovereenkomst lastens de verhuurder
verantwoordt.



Alternatieven: ad hoc oplossingen

▪ Imprevisieleer

▪ Een rechter kan contractueel onevenwicht bijsturen wanneer

de economie van het contract wordt verstoord door nieuwe

onvoorziene omstandigheden, waardoor de uitvoering van het

contract buitensporig zwaarder wordt voor een partij.

▪ Toekomstige wetgeving maar vandaag al relevant

(heronderhandelingsplicht verhuurder)



Alternatieven: ad hoc oplossingen

▪ Commerciële onderhandelingen en initiatieven

▪ Huurverminderingen, gemak van betaling of zelfs

kwijtscheldingen: solidariteit

▪ Brouwerijen Palm, Haacht en AB Inbev hebben al huursommen

kwijtgescholden (bv. De Tijd, 22 juni 2020)

▪ Huurbemiddeling

▪ Altijd eerst een minnelijke / commerciële benadering

proberen, alvorens een strenge juridische aanpak te hanteren



Zijn er nog vragen?
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