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 Actualités
 06/05/2021 Beëindiging van handelshuur wegens achterstallen kan rechtsmisbruik uitmaken

In een arrest van 4 maart 2021[1] heeft het Hof van Cassatie haar visie weergegeven over de toepassing van het verbod op rechtsmisbruik
bij de beëindiging van handelshuur wegens achterstallen. Het verbod op rechtsmisbruik[2] De theorie van het verbod op rechtsmisbruik
verbiedt de rechthebbende om zijn rechten uit te oefenen op een wijze die “kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale
uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bezorgd persoon”[3]. Het wetsvoorstel voor de invoering van Boek 1”Algemene
bepalingen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek verankert dit algemeen rechtsbeginsel in nieuw artikel 1.10[4]: “Niemand mag misbruik maken
van …
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