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Bijkomend voorbeeld anticipatieve opschorting  
 
Je zou op 1 december in je nieuwe huurhuis trekken. Als je op 1 december ’s ochtends om 
9u00 met je zetel ter plaatse arriveert, merk je echter dat er nog andere mensen in het pand 
wonen, en het is duidelijk dat die niet van plan zijn vrijwillig te vertrekken. Je wil hier echter 
wel heel graag wonen. Wat doe je? Je trekt je schild. Je zegt de overeenkomst niet op, maar 
je zal de huur pas betalen als het pand vrij is.  
 
Het wordt al iets moeilijker wanneer je op 23 november een emotionele brief krijgt van de 
huidige bewoner die zegt het pand niet te zullen verlaten. In de huurovereenkomst staat dat je 
de 25e van de voorafgaande maand, hier dus 25 november, je huur moet betalen.  
 
Er is nog geen wanprestatie gebeurd, de bewoner kan nog overtuigd worden te vertrekken, 
maar het wordt toch wel heel erg nipt. Wie weet duurt het nog maanden. Je voelt met andere 
woorden al nattigheid en wil dus ook nog niet betalen.  
 
Onder het huidige recht zou dit niet kunnen. Het nieuwe recht zal dit wel toestaan.  
 
 
Bijkomende voorbeelden anticipatieve verbreking  
 

1) Bestelling ramen  
 
Je bent een leverancier ramen. Je krijgt een bestelling binnen van een aannemer voor een 
appartementsgebouw voor 120 ramen, en neemt deze uiteraard graag aan. Er moeten elke 
maand op de 15e 30 ramen geleverd worden, en na elke levering mag een tussentijdse factuur 
worden opgesteld. Na het niet-betalen van de tweede tussentijdse factuur schort je de 
overeenkomst op, maar na ontelbare ingebrekestellingen blijven de facturen onbetaald. Wat 
doe je? Je trekt je zwaard en verbreekt de overeenkomst.   
 
Maar eigenlijk wist je al na de eerste levering dat er iets mis was. De werf lag volledig stil, net 
zoals andere werven van dezelfde aannemer. Je vernam inmiddels van je concullega’s dat zij 
niet meer met deze persoon samenwerkten omdat hij zijn facturen niet betaalt. Uit de 
beslagberichten blijkt dat er voor honderden duizenden euro’s beslag werd gelegd. Je wilde 
dus eigenlijk al na de eerste levering de overeenkomst stopzetten om je schade te beperken 
maar moest wachten op die wanprestatie, en dus het niet betalen van de factuur.  
 
Met het nieuwe recht zal het mogelijk zijn om vroeger in te grijpen.  
 

2) Renovatie woning  
 

Je laat je woning renoveren door een algemene aannemer (nieuwe elektriciteit en sanitair, 
vloeren, ramen). De werken starten op 15 september en zouden volledig klaar moeten zijn voor 
15 december. Op 15 december zijn de werken echter nog lang niet af. Je hebt al meermaals 
gebeld, gemaild en in gebreke gesteld voor de correcte uitvoering, maar krijgt geen gehoor. 
Wat doe je? Je schrijft een pittige brief waarbij je meedeelt dat je de overeenkomst verbreekt 
(je trekt je zwaard) ten laste van de aannemer.  
 
Maar eigenlijk wil je zo lang niet wachten. Je hebt immers begin oktober al vernomen van je 
buurvrouw, die met dezelfde aannemer werkt, dat de man bij haar de werken niet had 
afgemaakt. De plaatselijke leverancier van ramen weigert nog aan hem te leveren voor hij zijn 
achterstallige facturen heeft betaald, en zijn werkbusje werd in beslag genomen. De aannemer 
reageert ook op geen enkele van je e-mails, telefoontjes of brieven. Je moet zelf op 30 
december verhuizen, en wil eigenlijk zo snel mogelijk actie ondernemen om een nieuwe 
aannemer te zoeken.  
 
Ook deze situatie zal sneller kunnen worden aangepakt vanaf 1 januari 2023.  
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