
19. 6 8. 
Nieuwe regeling van de pacht. 

19. 6. 

AMENDEMENT VAN DEN HEEK HIEMSTEA C.S. 

Ingezonden 20 October 1936. 

Ondergeteekenden hebben de eer het navolgende amende
ment in te dienen: 

Het tweede lid van artikel 32 wordt gelezen als volgt: 

2. De vordering van den verpachter tot verhooging van den 
pachtprijs uit hoofde van dit artikel moet bij den rechter aan
hangig worden gemaakt binnen zes maanden na het eindigen 
van het pachtjaar of het pachtseizoen waarover de pachtprijs 
verschuldigd is. 

Toelichting. 

Het is billijk, mocht het amendement van den heer VAN DEN 
HEUVEL c.s. op artikel 24 worden aangenomen, dat een zelfde 
procedure ook in het in artikel 32 bedoelde geval wordt 
gevolgd. 

HIEMSTEA. 

VAN DEE SLUIS. 

J. TEE LAAN. 

THIJSSEN. 

DEEES. 

VAN DEE HEIDE. 

VAN DEN TEMPEL. 

KUPEES. 

GEOENEWEG. 

VAN ZADELHOFF. 

19. 7. 

AMENDEMENT VAN DEN HEER RUTGERS VAN 

ROZENBURG. 

Ingezonden 20 October 1936. 

Ondergeteekende heeft de eer het volgende amendement voor 
te stellen: 

Artikel 7, tweede lid, te lezen: 

2. In geval van nietigheid, als in het vorig lid bedoeld, kan 
de rechter bepalen, dat de verpachter gehouden is tot teruggave 
van den ontvangen pachtprijs, en de pachter niet gehouden is 
tot eenige vergoeding voor het genoten gebruik en de getrokken 
vruchten. 

Toelichting. 

Er zijn vier mogelijkheden: alleen de verpachter was te goeder 
trouw; alleen de pachter was te goeder trouw; beiden waren 

te goeder trouw; beiden waren te kwader trouw. In al deze 
gevallen de straf op den verpachter te leggen, ware onbillijk. 
De beslissing, of en wie gestraft moet worden, blijve aan den 
rechter. 

E U T G E E S VAN EOZENBUEG. 

19. 8. 

AMENDEMENTEN VAN DEN HEER HIEMSTRA C.S. 

Ingezonden 21 October 1936. 

Ondergeteekenden hebben de eer de navolgende amendemen
ten in te dienen: 

I . 

In artikel 25, tweede lid, wordt het woord „ t w e e " veranderd 
in „een" . 

I I . 

In artikel 33, tweede lid, wordt het woord „ t w e e " veranderd 
in „een" . 

Toelichting. 

Volgens de bepalingen van de artikelen 25 en 33 zal een 
eventueele verlaging of verhooging van den pachtprijs eerst 
in werking treden minstens 2 jaar nadat de betreffende vorde
ring is ingediend. Dezen termijn achten de voorstellers van deze 
amendementen te lang. 

HIEMSTEA. 

VAN D E E SLUIS. 

ALBAEDA. 

DONKEE. 

VAN D E E W A E E D E N . 

VAN ZADELHOFF. 

GEOENEWEG. 

THIJSSEN. 

I JZEEMAN. 

DEOP. 

19. 9. 

AMENDEMENTEN VAN DEN HEER TRUIJEN C. S. 

Ingezonden 21 October 1936. 

De ondergeteekenden hebben de eer de navolgende amende
menten voor te stellen: 

Artikel S als volgt te lezen: 

1. Eene pachtovereenkomst voor bepaalden tijd kan voor 
een duur van ten hoogste drie jaren worden aangegaan, doch 
slechts indien uit den aard van het gepachte dan wel uit de 


