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's-Gravenhage, 15 juli 1963. 

Aan de Ministers van Justitie en van 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 

en aan de Staatssecretaris van Econo
mische Zaken. 

Bij beschikking van de Ministers van Justitie en van Volks
huisvesting en Bouwnijverheid en van de Staatssecretaris van 
Economische Zaken van 24 maart 1958, Stafafdeling Wetge
ving nr. 106/658 werd een commissie ingesteld welke tot taak 
kreeg: 

1. een onderzoek in te stellen naar de vraag of de rechts
positie van huurders van bedrijfsruimte herziening behoeft; 

2. eventuele voorstellen in de vorm van een wetsontwerp 
neer te leggen; 

3. de invloed van eventuele voorstellen op het onteigenings-
recht in haar beschouwingen te betrekken. 

De commissie werd als volgt samengesteld: 
voorzitter: Prof. Mr. Ph. A. N. Houwing, raadsheer in de 

Hoge Raad te 's-Gravenhage; 
leden: 
Mr. J. van Aartsen, destijds wethouder van Economische 

Zaken van de gemeente 's-Gravenhage, te 's-Gravenhage; 
Mr. F. J. Beunke, Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken 

van het Ministerie van Volkhuisvesting en Bouwnijverheid, te 
's-Gravenhage; 

Mr. J. Bregman, onder-voorzitter van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier, te Den 
Helder; 

Mr. A. W. L. van Haersma Buma, hoofd van de Afdeling 
Middenstandsorganisatie van het Ministerie van Economische 
Zaken, te 's-Gravenhage; 

Drs. A. W. Hermse, bondssecretaris van de Nederlandsche 
Bond van Huis- en Grondeigenaren, te Rotterdam; 

Mr. J. F. Jansen, secretaris van de gemeente Arnhem, te 
Arnhem; 

P. J. de Kruif, Algemeen secretaris van het Nederlands Ver
bond van Middenstandsverenigingen, te Amsterdam; 

Dr. A. W. Luyckx, Directeur van het Economisch Instituut 
voor de Middenstand, te 's-Gravenhage; 

Mr. G. van Muiden, secretaris van de Christelijke Midden
standsbond, te Rijswijk Z.H.; 

Mr. R. J. Nelissen, adjunct-secretaris van de Nederlandse 
Katholieke Middenstandsbond, te Rijswijk Z.H.; 

Ir. W. N. van Nooten, te Rotterdam; 
Drs. H. Peschar, te Haarlem; 
Mr. W. M. J. C. Phaf, hoofd van de Directie Wetgeving en 

andere Juridische Aangelegenheden van het Ministerie van 
Economische Zaken, te Wassenaar; 

Mr. F. Portheine, directeur van het Bureau van de Konink
lijke Nederlandsche Middenstandsbond, te Leiden; 

Prof. Dr. S. O. van Poelje, Hoofdadministrateur bij de Ver
eniging van Nederlandsche Gemeenten, te 's-Gravenhage; thans 
tevens buitengewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool 
te Delft; 

Mr. W. R. G. C. van Solinge, juridisch adviseur van de 
Nederlandsche Bond van Huis- en Grondeigenaren, te 's-Gra
venhage; 

Prof. Mr. J. Valkhoff, hoogleraar aan de Gemeentelijke Uni
versiteit van Amsterdam, te Amsterdam; 

Drs. J J. J. van der Venne, directeur Openbare Werken van 
de Gemeente Maastricht, te Maastricht; 

Mr. L. de Vries, destijds Wetenschappelijk Hoofdambte
naar A thans Raadadviseur in algemene dienst bij het Ministe
rie van Justitie, te 's-Gravenhage; 

Dr. J. P. I. van der Wilde, Secretaris van de Raad voor het 
Midden- en Kleinbedrijf, te Voorschoten; 

Prof. Mr. S. F. L. baron van Wijnbergen, hoogleraar aan 
de Rooms-Katholieke Universiteit, te Nijmegen; 

secretaris: 
Mr. T. Koopmans, destijds referendaris 2e klasse bij het 

Ministerie van Justitie, te Voorburg. 

Bij de installatie van de commissie sprak de toenmalige 
Minister van Justitie, Prof. Dr. I. Samkalden, de volgende rede 
uit: 

Mijnheer de Voorzitter, Mijne Heren. 

In de Regeringsverklaring van 23 oktober 1956 komt de 
volgende passage voor: „Wettelijke maatregelen tot groter 
bescherming van huurders van bedrijfspanden zullen in over
weging worden genomen." 

Het is ter uitvoering van deze toezegging, dat de Regering 
het noodzakelijk heeft geacht Uw commissie in het leven te 
roepen. Zij is zich daarbij bewust geweest van het feit dat 
hiermee een vraagstuk is aangesneden met tal van aspecten, 
deels van juridische, deels ook van economische aard en dat 
bij het zoeken naar een oplossing de belangen van huurders en 
eigenaren tegen elkaar zullen moeten worden afgewogen. De 
veelzijdige samenstelling der commissie doet echter vertrouwen, 
dat de vele kanten van het probleem aan nauwgezette overwe
ging zullen worden onderworpen. 

Op het gebied van het burgerlijk recht treden de moeilijk
heden met betrekking tot de rechtspositie van huurders van 
bedrijfsruimte thans in het algemeen niet aan de dag. doordat 
ook deze huurders de bescherming genieten van de Huurwet. 
Tegen opzegging kan dus een beroep op huurbescherming 
worden geldend gemaakt, terwijl een hoogst toelaatbare huur
prijs in de wet is vastgelegd. Verdwijnt deze dubbele bescher
ming met de schaarste aan gebouwd onroerend goed, dan 
rijst de vraag, of deze categorie huurders wederom, zoals voor 
de oorlog, geen andere bescherming moet genieten dan de 
huurders van woonruimte. De ondernemer, die zijn bedrijf in 
een gehuurd pand uitoefent, en met name de middenstander, 
lijdt immers in geval van beëindiging der huurverhouding een 
schade, welke zich bij de huurder van woonruimte niet, al
thans niet in die mate, voordoet. Men denke aan verplaatsings
kosten, kosten van wederinrichtfng, inkomstenderving tijdens 
een aanloopperiode in een nieuw pand, verlies van goodwill 
e.d.; de steeds belangrijker geworden rol van de kapitaalin
vestering heeft in vele gevallen het karakter van de midden-
standsbedrijven doen veranderen. 

Op een ander vlak heeft het vraagstuk van de positie van 
huurders van bedrijfsruimte reeds thans een verhoogde actu
aliteit gekregen. In geval van onteigening heeft de huurder 
immers, onverschillig of hij al dan niet een bedrijf uitoefent, 
slechts recht op een gefixeerde schadeloosstelling, welke nooit 
meer beloopt dan twee jaar huurprijs. In tal van gevallen is 
dit bedrag onvoldoende om de verplaatsing van het bedrijf, de 
herinrichting elders en de daarmee gepaard gaande aanloop-
moeilijkheden te financieren. Daarbij valt op te merken, dat 
in de negentiende eeuw de onteigening vrijwel steeds plaats
vond bij onbebouwde terreinen, daar zij in hoofdzaak geschied
de ten behoeve van de aanleg van tram- en spoorwegen en van 
kanalen. Thans is de situatie geheel veranderd: onteigening 
in steden en dorpen vindt veelvuldig plaats, vooral in verband 
met de reconstructie van bebouwde kommen. Daarbij ziin vaak 
gebouwen betrokken, waarin door huurders een bedrijf wordt 
uitgeoefend. In de toekomst zal de onteigening in bebouwde 
kernen stellig geen geringer omvang aannemen: men denke 
aan verbetering van verkeerswegen, aan krotopruiming, stads
sanering, enz. 
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Wanneer men de positie van deze groep huurders beziet, 

dringt zich onwillekeurig de vergelijking op met de pacht. Uw 
commissie verkeert in zekere zin in de gelukkige omstandigheid, 
dat bij de totstandkoming van de nieuwe Pachtwet, wejke on
langs het Staatsblad heeft bereikt, tal van vragen onder het oog 
zijn gezien, die nauw verwant zijn aan de door u te onderzoeken 
punten. U denke, in verband met wat ik zoeven noemde, aan 
de regeling van de schadeloosstelling van de pachter in verband 
met onteigening. En al zullen de in de Pachtwet neergelegde 
oplossingen dan al niet, of niet vaak, een aanwijzing kunnen 
vormen voor de richting, welke het onderzoek van Uw com
missie zal nemen, zij zal toch voor de probleemstelling hierin 
een waardevolle steun vinden. 

Ik ben mij er namelijk van bewust, dat de gelijkenis met 
de pacht toch slechts betrekkelijk is. Niet alleen is het schaarste-
element bij bedrijfsruimte niet in die mate een permanent ge
geven als het geval is bij landbouwgrond, maar bovendien zal 
de meer stedelijke atmosfeer, waain Uw commissie zich zal 
hebben te bewegen, aan een aantal op meer landelijke ver
houdingen geënte oplossingen uit de Pachtwet in de weg staan. 

Voor Nederland zal een afzonderlijk regime voor huurders 
van bedrijfspanden, waarover u zich zult beraden, een geheel 
nieuw element aan de orde stellen. Dit neemt niet weg dat 
over deze materie reeds verschillende gedachten, wensen en 
verlangens naar voren zijn gebracht, met name uit kringen van 
de middenstand, waarin uiteraard de meeste belanghebbenden 
te vinden zijn. Ik moge u enkele voorbeelden geven van de 
moeilijkheden, zoals men die in middenstandskringen ziet en 
van de oplossingen, die men daarvoor wel heeft aangegeven. 

1. De middenstander kan na afloop van de termijn van de 
huurovereenkomst gedwongen worden zijn werkplaats of win
kel te ontruijiien. Dit kan verlies aan goodwill betekenen en 
het teloor gaan van hetgeen ten koste gelegd is aan de in
richting of verfraaiing van het huurpand. Deze verliezen kun
nen zo groot zijn, dat de betrokkene, vooral wanneer hij reeds 
op gevorderde leeftijd is, bij de thans daarvoor noodzakelijke 
kostbare investeringen niet meer in staat zal zijn een nieuwe 
zaak te stichten. Het feit, dat hem verlenging van de huur-
termijn wordt geweigerd, betekent dus in wezen dat hij zijn 
middelen van bestaan verliest. 

In verband hiermede heeft men ervoor gepleit de huurder 
na afloop van de huurtermijn het ongestoord voortzetten van 
zijn bedrijf mogelijk te maken. Daartoe zou hij in nader te 
bepalen gevallen in staat moeten worden gesteld een nieuwe 
huurovereenkomst tegen gebruikelijke voorwaarden aan te 
gaan. Wanneer de eigenaar evenwel na afloop van de huurter
mijn de beschikking over het tot dusver verhuurde wil hebben 
voor zich of voor zijn kinderen, waardoor de belangen van de 
voormalige huurder in het gedrang zouden komen, zou men 
ook volgens de voorstanders van deze maatregelen, daaraan 
niet zonder meer mogen voorbijgaan. In dat geval zou af
weging van de belangen van partijen plaats moeten vinden. 
Een oplossing zou ook kunnen zijn, dat de huurder een respijt 
gegeven wordt van bijv. drie jaar, ten einde verplaatsing van 
zijn bedrijf doeltreffend te kunnen voorbereiden. 

Wanneer de belangenafweging tot resultaat zou hebben, dat 
de huurder tot ontruiming moet overgaan, zou dat voor hem, 
zoals zoeven gesteld, schade betekenen. Men propageert in ver
band hiermede wel het in het leven roepen van een schadever
goedingsregeling, op grond waarvan de eigenaar gehouden zal 
zijn de tot ontruiming veroordeelde huurder een bedrag tot 
vergoeding dezer schade te betalen. 

2. Het overkomt de huurder nogal eens, zo stelt men, dat 
het bij hem in gebruik zijnde bedrijfspand van eigenaar wisselt, 
zonder dat hij in de gelegenheid is mede te dingen naar de 
verkrijging van de eigendom. Zij die hierop wijzen, pleiten voor 
een verplichting, op te leggen aan de eigenaar, tot het aankon
digen aan de huurder van de voorgenomen verkoop, met de 
bedoeling dat deze een bod op het pand zal kunnen doen. 

3. De aandacht is er voorts op gevestigd, dat wanneer een 
middenstander in verband met zijn emigratie of met zijn leef
tijd zijn bedrijf wil overdragen, de eigenaar van het pand, 

waarin het bedrijf — soms vele jaren lang — is uitgeoefend, 
de adspirant-koper vaak niet aanvaardt als huurder, hetzij om 
het pand leeg opleverbaar te kunnen verkopen, hetzij omdat 
hij het zelf in gebruik wil nemen, hetzij om allerlei andere, 
soms onzakelijke, redenen. De verkoop van het bedrijf kan 
daarop afstuiten, zodat het zich terugtrekken uit zaken of de 
emigratie geen doorgang kan vinden. Het zal niet eenvoudig 
zijn een bevredigende uitweg uit deze netelige kwestie te vin
den. 

4. Voorts worden wel stemmen gehoord, die bij verlenging 
van de huurtermijn van geen hogere huurbedragen willen 
weten dan de tot dan toe betaalde, behalve wanneer de rechter 
heeft uitgemaakt, dat een hogere huurprijs gerechtvaardigd is. 
Dit sluit aan bij de gedachte om de huurder na afloop van de 
huurtermijn in bepaalde omstandigheden in het genot van het 
gehuurde te laten; zulks zou immers illusoir worden als de 
eigenaar de huurder tot ontruiming kon dwingen door een 
overmatig hoge huur te vragen. Men zou overigens ook aan 
de omgekeerde regel kunnen denken: een hogere huurprijs is 
toegelaten, tenzij de rechter, na verzet van de huurder, beslist 
heeft dat hij onredelijk is. 

Ik geef u dit exposé van enkele naar voren gebrachte 
desiderata, zonder daarover op dit moment een oordeel uit 
te spreken. Voordat zij tot uitgangspunten kunnen worden ge
nomen voor het overwegen van maatregelen, zal het aanbe
veling verdienen, dat Uw commissie nagaat in hoeverre de 
geschetste moeilijkheden zich-werkelijk in ernstige mate voor
doen. Een kritische analyse van de door mij genoemde punten 
zal derhalve van belang zijn. Tot het verschaffen van feitelijke 
gegevens zullen de vrije middenstandsvak- en standsorganisa
ties, de betrokken publiekrechtelijke bedrijfsorganen, de Ka
mers van Koophandel en Fabrieken en de Stichting Centraal 
Orgaan ter bevordering van de bouw van middenstandsbcdrijfs-
panden, naar ik vertrouw, gaarne bereid zijn.. 

Bij de overweging van eventuele maatregelen ter bescher
ming van de huurder van bedrijfspanden zal ook aandacht be
steed moeten worden aan de invloed, welke van die maatrege
len op de huurprijzen van bedrijfspanden, alsmede op de moge
lijkheden van de bouw van nieuwe bedrijfspanden zou kunnen 
uitgaan. 

Een principieel punt is ten slotte de mate, waarin een even
tueel te ontwerpen wettelijke regeling repercussies zal hebben 
op het recht van eigendom en in hoeverre deze repercussies 
aanvaardbaar zouden kunnen worden geacht. 

Ik vlei mij niet met de gedachte, dat Uw commissie in het 
door mij genoemde reeds een bescheiden basis voor haar dis
cussies zal kunnen vinden. Het feit dat de materie als geheel 
hier te lande nog weinig is doordacht, zal uw taak niet ver
gemakkelijken. In dit opzicht zal het wellicht nut kunnen heb
ben, dat u kennis kunt nemen van de buitenlandse wetgeving 
op dit stuk. 

In België regelt een wet van 1951 thans deze materie. Grond
slag daarvan is, dat de huur van een bedrijfspand niet voor een 
kortere duur dan negen jaar kan worden aangegaan. De voor
waarden van de overeenkomst zijn echter niet geheel onver
anderlijk gedurende deze gehele termijn: na elke periode van 
drie jaar kan, als bepaalde voorwaarden zijn vervuld, herziening 
van de huurprijs worden gevraagd aan de vrederechter. Is de 
termijn verstreken, dan heeft de huurder, die zijn bedrijf in 
het pand wenst voort te zetten, recht op verlenging van de 
huur, wederom voor negen jaar; na afloop daarvan heeft hij 
dit recht nogmaals. 

Het spreekt vanzelf dat dit recht op verlenging niet in alle 
omstandigheden bestaat. De verhuurder kan nl. de verlenging 
weigeren in bepaalde, in de wet nauwkeurig omlijnde gevallen. 
Ik noem u, naast wanprestatie van de huurder, het geval dat 
de verhuurder aan het pand een niet-commerciële bestemming 
wil geven en dat, waarin de verhuurder het pand nodig heeft 
voor eigen gebruik of voor gebruik door zijn echtgenoot, zijn 
ascendenten of descendenten of door een vennootschap waarin 
deze familieleden en hijzelf samen voor meer dan drie vierde 
gedeelte deelgerecbtigd zijn. Weigering op enkele van deze 
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gronden leidt tot de plicht voor de verhuurder om de huurder 
schadeloos te stellen tot in de wet vastgelegde en van geval tot 
geval wisselende maxima. 

Veel aandacht is in de Belgische regeling besteed aan de 
positie van de onderhuurder, die de uitoefening van het bedrijf 
van de huurder overneemt. Bovendien wordt overdracht van de 
huur toegelaten, voor zover zij samenvalt met overdracht of 
verhuur van het bedrijf. Ook overigens bevat de regeling nog 
belangwekkende details: zij geeft aan in hoeverre de huurder 
het recht heeft door verbouwingen het pand geschikter te 
maken voor zijn bestemming en staat hem ook toe om na zijn 
vertrek uit het pand daarop een mededeling aan te brengen, 
waar zijn nieuwe plaats van vestiging is. 

De Franse regeling, thans neergelegd in een wet van 1953, 
vertoont, naast punten van overeenkomst, ook vrij grote ver
schillen met de Belgische. Er is b.v. geen minimum-tcrmijn voor 
de huurovereenkomst vastgesteld; wel is de opzegging aan een 
vrij ruime termijn gebonden. Het zwaartepunt schuilt echter 
veel meer in de regeling van de schadevergoeding in geval van 
weigering van de verlenging. Deze weigering is nl. niet, zoals 
in België, aan bepaalde gronden gebonden: zij is steeds moge
lijk, maar leidt tot schadevergoeding, behalve als bepaalde, in 
de wet met name genoemde redenen voor de weigering aan
wezig waren. 

In de Duitse wet van 1952 ligt het accent weer enigszins 
anders: de huurder heeft geen recht op verlenging van zijn huur, 
maar hij kan zich tegen opzegging verzetten, als het gevolg 
daarvan zou zijn dat de economische basis van zijn bestaan in 
aanzienlijke mate in gevaar zou worden gebracht. Uiteraard 
zijn ook hier weer bepaalde uitzonderingsgevallen vastgesteld, 
waarin van de verhuurder redelijkerwijs geen voortzetting van 
de huurverhouding kan worden gevergd. Het schijnt overigens, 
dat deze wet zeer onlangs buiten werking is getreden. 

Wanneer eenmaal een beeld gevormd is van de burgerrechte
lijke regeling welke voor de huurder van bedrijfspanden moet 
gelden, zal nog moeten worden bezien welke consequenties die 
regeling voor het onteigeningsrecht moet hebben. Reeds eerder 
stipte ik aan dat juist dit aspect deze aangelegenheid een grote 
actualiteit heeft gegeven. Zo groot, dat de Regering heeft ge
meend niet aan een voorlopige voorziening te kunnen ont
komen. Zij stelt zich daarom met betrekking tot de onteigening 
van de huurder van bedrijfpanden voor te bevorderen dat zeer 
binnenkort een wetsontwerp bij de Tweede Kamer der Staten-
Generaal wordt ingediend. Dit voorstel brengt ook enige wijzi
ging in de bepalingen welke gelden bij ontruiming van gehuur
de panden. Het ontwerp neemt als uitgangspunt de rechtspositie 
van de huurder zoals deze door de Huurwet is bepaald. Prin
cipiële vragen met betrekking tot de rechtsbescherming welke 
aan de huurder van bedrijfspanden behoort toe te komen, zijn 
dus in het ontwerp niet aangesneden. Het besluit der Regering 
werd mede ingegeven door de wens Uw commissie in de ge
legenheid te stellen alle aspecten van het u voorgelegde vraag
stuk in onderlinge samenhang weloverwogen te kunnen bezien 
zonder daarbij door het dringend karakter van één onderdeel 
der problemen al te zeer te worden opgedreven. 

Het stemt mij tot vreugde dat U, Hooggeleerde Houwing, 
die als weinigen thuis zijt in de problemen van het zo met 
deze materie verknochte pachtrecht, het voorzitterschap van 
deze commissie op zich hebt willen nemen. 

De Regering stelt het op prijs, dat u allen uw kennis en 
uw ervaring aan de arbeid der commissie ten goede wilt doen 
komen. 

Ik houd mij dan ook overtuigd, dat het onderzoek van Uw 
commissie tot een weloverwogen advies zal leiden. En hiermee 
verklaar ik, mede namens mijn ambtgenoot van Volkshuisves
ting en Bouwnijverheid en de Staatssecretaris van Economische 
Zaken, de commissie geïnstalleerd. 

De voorzitter van de commissie, Prof. Mr. Ph. A. N. Hou
wing, antwoordde als volgt: 

Excellentie, Mijne Heren, 
Gaarne spreek ik mijn dank uit voor het vertrouwen, dat U, 

Uw ambtgenoot van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en de 

Staatssecretaris van Economische Zaken in ons hebben gesteld 
bij de uitnodiging, in de door U zo juist geïnstalleerde commis
sie zitting te nemen. 

Voor de leden van de commissie kan ik — deze dank uit
sprekend — nog slechts zonder opdracht als zaakwaarnemer 
optreden, zij het in de zekerheid van hun bekrachtiging. Voor 
mijzelf mag ik die dank nog wel aldus nader specificeren, dat 
ik erkentelijk ben voor het zowel belangrijke als belangwek
kende onderwerp, dat U ons ter behandeling hebt gegeven en 
het als een onderscheiding beschouw, dat U mij de leiding van 
deze uit een zo groot aantal zo vooraanstaande leden bestaande 
commissie hebt willen toevertrouwen. Als het gezegde „zoveel 
hoofden, zoveel zinnen" waarheid bevat, behoeven we er niet 
aan te twijfelen, dat het ons gelukken zal, tot een zinvol resul
taat te komen. Aan de leden wil ik aanstonds de verzekering 
geven, dat ik het als een niet gering deel van mijn taak be
schouw, te maken, dat zij mij ook aan het eind van de rit nog 
zullen willen machtigen, dank te zeggen voor het genoegen, dat 
U hen door de benoeming hebt gegeven. 

Het onderwerp dat wij zullen moeten behandelen heeft al 
aanstonds ontegenzeggelijk één charme, die van het nieuwe; 
zeker in juridisch opzicht. 

Er zijn onderwerpen welke soms min of meer periodiek aan 
het oordeel van een Staatscommissie worden onderworpen. 
Dergelijke vraagstukken zijn dan reeds van vele kanten be
schouwd. Het is ook herhaaldelijk zo, dat met materies, waar
over het advies van een commissie gevraagd wordt, reeds prak
tijk bestaat met een bestaande regeling waarvan de vervanging 
of wijziging wenselijk wordt geacht. In de jurisprudentie en in 
de wetenschappelijke literatuur zijn dan uitvoerige gegevens be
schikbaar welke het mogelijk maken het vraagstuk te overzien. 
Van het vraagstuk dat aan onze commissie is voorgelegd kan 
dit alles, en in het bijzonder niet uit juridisch oogpunt zeker 
niet gezegd worden. De overeenkomst van huur en verhuur 
wordt geregeld in de zevende titel van het derde boek van het 
Burgerlijk Wetboek. Deze titel heeft, sinds zij in 1838 in wer
king trad, op dit puit geen wijziging van materiële betekenis 
ondergaan. Wel werden een tweetal onderwerpen, welke in 
1838 daarin ook geregeld waren, uit de titel losgemaakt. In 
1907 kwam een afzonderlijke regeling van de arbeidsovereen
komst, voordien de huur van dienstboden en werklieden, tot 
stand. Dertig jaar later werd bij de Pachtwet een afzonderlijke 
regeling voor de pachtovereenkomst getroffen, zodat de be
palingen van de zevende titel niet langer op de .pacht van 
hoeven of los land betrekking hadden. De burgerrechtelijke 
bepalingen welke de huur van niet-agrarisch onroerend goed 
regelen, bleven dezelfde. En speciale bepalingen met betrek
king tot bedrijfspanden komen in deze titel niet voor. Enkel 
treft men een bijzondere afdeling aan welke regelen geeft voor 
de huur van huizen en huisraad. 

Intussen is de rechtstoestand met betrekking tot de huur van 
niet-agrarisch onroerend goed ingrijpend gewijzigd door de 
wettelijke bepalingen inzake huurbescherming, aanvankelijk in 
1940 opgenomen in het Huurbeschermingsbesluit en sinds 1950 
in de Huurwet. Ook de Huurwet geeft echter, behoudens met 
betrekking tot de huurprijs, geen bijzondere voorzieningen voor 
bedrijfspanden. Het vraagstuk waarover onze commissie zal 
moeten adviseren is nieuw. In de bestaande wetgeving worden 
geen bepalingen aangetroffen welke een uitgangspunt voor onze 
beschouwingen zouden kunnen vormen. Het onderwerp heeft 
eerst in de laatste jaren de aandacht van belanghebbenden en 
van de openbare mening getrokken, doch het is geenzins zo, 
dat reeds uitgekristalliseerde denkbeelden aanwezig zijn, welke 
geacht zouden kunnen worden min of meer algemeen aan
vaarde opvattingen te vormen. U hebt, Excellentie, er reeds op 
gewezen, dat ons vraagstuk wel een zekere verwantschap met 
het pachtvraagstuk vertoont, maar dat er toch zeer grote ver
schillen zijn en dat dientengevolge de wettelijke regeling van 
de pacht ons weinig houvast zal bieden. Ik zie het zo, het 
pachtvraagstuk wordt vooral daardoor veroorzaakt, dat de 
vraag naar te pachten cultuurgrond in ons land constant het 
aanbod van te verpachten grond overtreft. Het gevaar dat de 
pachter dreigt, is nog niet zozeer, dat hij bij het eindigen van 
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zijn pachtovereenkomst niet weer zal kunnen inhuren en daar
door de pacht zal verliezen, als wel dat hij ook geen andere 
grond in de plaats ervan zal kunnen krijgen en zich daardoor 
de grondslag van zijn maatschappelijk bestaan zal zien ont
nemen. Het vraagstuk van de huur van bedrijfsgebouwen, dat 
Uwe Excellentie als waar gouverneur reeds thans aan de orde 
stelt, zal zich voornamelijk juist dan gaan voordoen, als de tijd 
van gebouwenschaarste van wanverhouding tussen vraag en 
aanbod voorbij zal zijn en de huurder de met het oog op die 
schaarste ingevoerde wettelijke bescherming zal moeten missen. 
Dan zal anders dan bij de pacht het probleem niet zijn, dat de 
huurder bij het aflopen van de huur geen ander bedrijfsgebouw 
zal kunnen krijgen, maar dat die afloop zelf van de huur, het 
enkele verlies van het oorspronkelijke pand, ook al is er de 
mogelijkheid van vervanging, hem met ernstige schade bedreigt. 
Daarbij meldt dan aanstonds het probleem van de aan het 
pand verbonden goodwill, de z.g. belichaamde goodwill, zich 
aan, van dat begrip dat naar mijn persoonlijke ervaring voor 
de jurist alleen maar te begrijpen is zolang hij er niet over na
denkt. 

Veel moeilijker echter dan de juridische problemen, die wij 
tegen zullen komen, zullen, verwacht ik, de maatschappelijke 
problemen zijn, waarvoor we ons zullen zien gesteld. Dat dit, 
Excellentie, ook Uw verwachting is geweest, laat zich uit de 
samenstelling der commissie al afleiden. Ik prijs mij gelukkig, 
dat in haar een zo grote en zo rijk geschakeerde juridische èn 
maatschappelijke deskundigheid vertegenwoordigd is. Dat geeft 
mij het vertrouwen, dat het ons zal gelukken, tot een welover
wogen en voor de Regering vruchtbaar advies te komen. 
Gaarne zeg ik U, Excellentie, wat mij persoonlijk betreft toe, 
en voorspel ik U, wat de leden betreft, dat wij allen daaraan 
onze beste krachten zullen wijden. 

Bij beschikking van 21 november 1958 werd aan Mr. J. van 
Aartsen op zijn verzoek ontslag verleend als lid van de com
missie in verband met zijn benoeming tot Minister van Verkeer 
en Waterstaat. Bij beschikking van 20 januari 1959 werd in 

zijn plaats tot lid van de commissie benoemd Mr. L. M. N. 
Schweitzer, destijds wethouder van de gemeente Enschede, 
thans burgemeester van Vlijmen. 

Bij beschikking van 22 maart 1962 werd aan Mr. T. Koop-
mans op zijn verzoek ontslag verleend als secretaris van de 
commissie in verband met de aanvaarding van een andere werk
kring. Tot secretaris werd benoemd Mevrouw Mr. S. J. M. van 
Delden-van den Belt, destijds referendaris bij het Ministerie 
van Justitie. 

De commissie heeft acht en dertig maal vergaderd, terwijl 
bovendien talrijke vergaderingen van de twee subcommissies 
hebben plaats gevonden. Drs. J. J. J. van der Venne heeft door 
drukke werkzaamheden niet aan de vergaderingen van de com
missie kunnen deelnemen. 

De commissie heeft de eer Uwe Excellenties hierbij haar 
rapport aan te bieden. De voorstellen van de commissie zijn 
neergelegd in een ontwerp van wet en gaan vergezeld van een 
uitvoerige toelichting. 

De commissie heeft er zich van onthouden overgangsbe
palingen te ontwerpen. Het is thans niet voldoende te overzien 
welke rechtstoestand zal bestaan op het tijdstip waarop het 
door de commissie voorgestelde wetsontwerp kracht van wet 
zal verkrijgen, indien aan haar voorstellen gevolg zou worden 
gegeven. De inhoud van een overgangsregeling is daardoor te 
veel van thans onbekende omstandigheden afhankelijk. 

Aan het rapport zijn minderheidsnota's toegevoegd van de 
leden der commissie Drs. A. W. Hermse en Mr. W. R. G. C. 
van Solinge alsmede van Prof. Mr. S. F. L. baron van Wijnber
gen, Mr. F. J. Beunke en Prof. Dr. S. O. van Poelje. 

Namens de commissie, 
PH. A. N. HOUWING, voorzitter. 
S. J.. M. VAN DELDEN, secretaris. 
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ONTWERP VAN WET 

Artikel I 

In het Burgerlijk Wetboek wordt na artikel 1623 ingevoegd 
de volgende nieuwe afdeling van de zevende titel van het derde 
boek: 

VIERDE AFDELING 
Van de regelen welke bijzonder betrekkelijk zijn tot huur van 

bedrijfsruimte 
Artikel 1624. De bepalingen van deze afdeling zijn bij uit

sluiting van toepassing op huur en verhuur van bedrijfsruimte. 
Onder bedrijfsruimte wordt verstaan gebouwd onroerend 

goed dat wordt gebezigd voor de uitoefening van een bedrijf. 
Artikel 1625. De huurovereenkomst geldt voor vijf jaar of, 

als een langere bepaalde duur is overeengekomen, voor die 
langere duur. 

De artikelen 1606—1610, 1614—1616 en 1623 zijn niet 
van toepassing. 

Artikel 1626. Na ommekomst van de in het vorige artikel 
bedoelde duur wordt de overeenkomst van rechtswege met vijf 
jaar verlengd, indien zij niet met inachtneming van het in 
artikel 1627, eerste lid, bepaalde is opgezegd. 

Ook na zodanige opzegging vindt verlenging van rechtswege 
plaats als de opzegging ingevolge artikel 1628 wordt nietig 
verklaard, behoudens het bepaalde in het derde lid van dat 
artikel. 

Indien gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven, 
kan bij verlenging de huurprijs nader worden vastgesteld. Bij 
gebreke van overeenstemming geschiedt de vaststelling door de 
rechter op vordering van de meest gerede partij. De vordering 
kan worden ingesteld tot uiterlijk drie maanden na verlenging, 
dan wel na de nietigverklaring van de opzegging indien deze 
op een latere dag plaats vindt. 

Artikel 1627. Ieder der partijen kan de overeenkomst tegen 
het einde van de in artikel 1625 bedoelde duur opzeggen. De 
opzegging kan slechts schriftelijk geschieden. De termijn van 
opzegging bedraagt een jaar. 

Echter kan, indien de verhuurder opzegt, de huurder zich 
binnen een maand na de ontvangst van de opzegging tot de 
rechter wenden met de vordering de opzegging nietig te ver
klaren. Ieder der partijen kan reeds in het geding tot nietig
verklaring de nadere vaststelling van de huurprijs, als bedoeld 
in het derde lid van het vorige artikel, vorderen voor het geval 
dat de opzegging nietig mocht worden verklaard. 

De overeenkomst loopt, indien haar geldigheidsduur tijdens 
het geding verstrijkt, voort tot het einde van het geding, met 
dien verstande dat bij nietigverklaring van de opzegging de 
termijn van verlenging geacht wordt bij het verstrijken van die 
duur te zijn ingegaan, behoudens het bepaalde in artikel 1628. 
derde lid. 

Artikel 1628. De rechter verklaart de opzegging nietig, 
tenzij: 

a. de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het goed nodig 
heeft voor gebruik door hemzelf, door zijn echtgenoot, door 
een bloed- of aanverwant in de rechte lijn of door een pleeg
kind; 

b. de huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed 
huurder betaamt. 

In het geval, bedoeld in het vorige lid onder a, verklaart 
de rechter evenwel de opzegging ook dan nietig, indien zij is 
gedaan door een verhuurder die korter dan drie jaar voor het 
verstrijken van de geldigheidsduur der overeenkomst de vorige 
verhuurder onder bijzondere titel is opgevolgd en die niet de 
echtgenoot, een bloed- of aanverwant in de rechte lijn of een 
pleegkind van deze is. 

Bij nietigverklaring ingevolge het vorige lid verlengt de rech
ter de overeenkomst met een tijdvak eindigend drie jaar na 
het einde van het huurjaar, waarin de verhuurder de vorige 

verhuurder is opgevolgd. Bij het verstrijken van dat tijdvak 
eindigt de overeenkomst van rechtswege, zonder dat enige op
zegging is vereist. 

In dit artikel wordt onder pleegkind verstaan hij die duur
zaam als een eigen kind is onderhouden en opgevoed. 

Artikel 1629. De overeenkomst waarvan de oorspronkelijke 
ingevolge artikel 1625 geldende duur krachtens artikel 1626 
met vijf jaar is verlengd kan door ieder der partijen tegen het 
einde van deze vijf jaar worden opgezegd. De opzegging kan 
slechts schriftelijk geschieden. De termijn van opzegging be
draagt een jaar. 

Ten aanzien van zodanige opzegging komt de huurder niet 
toe de hem in artikel 1627 in geval van opzegging tegen 
het einde van de oorspronkelijke duur der overeenkomst toe
gekende vordering tot nietigverklaring. 

Bij gebreke van zodanige opzegging wordt de overeenkomst 
opnieuw van rechtswege met vijf jaar verlengd. 

Na het verstrijken van deze vijf jaar en vervolgens telkens 
na het verstrijken van vijf jaar wordt de overeenkomst opnieuw 
met vijf jaar verlengd, tenzij zij door een der partijen is op
gezegd. Het eerste en het tweede lid van dit artikel zijn op de 
opzegging toepasselijk. 

Bij elke verlenging is artikel 1626, derde lid, van overeen
komstige toepassing. 

Artikel 1630. Indien de huurder, nadat de overeenkomst is 
geëindigd in het genot van het goed is gebleven en gelaten, 
wordt de overeenkomst geacht op de voet van artikel 1629 te 
zijn verlengd. 

Artikel 1631. Behoudens het bepaalde in dit en het volgen
de artikel, zijn de artikelen 1625—1630 van toepassing, al 
mocht ook door partijen anders zijn overeengekomen. 

Afwijkende bedingen in de huurovereenkomst, of in een 
overeenkomst tot wijziging van de huurovereenkomst, zijn van 
kracht indien zij door de rechter zijn goedgekeurd. De rechter 
verleent zijn goedkeuring alleen op grond van de bijzondere 
omstandigheden van het geval. 

Vóór de goedkeuring door de rechter zijn partijen slechts in 
zoverre gebonden aan afwijkende bedingen, dat zij niet een
zijdig kunnen terugtreden. Ieder der partijen kan de beslissing 
van de rechter verzoeken. 

Artikel 1632. Zonder goedkeuring is geldig de overeen
komst voor een duur van twee jaar of korter of voor onbepaal
de tijd. De artikelen 1625—1631 zijn op die overeenkomst niet 
van toepassing. 

Indien het genot aangevangen krachtens een overeenkomst 
als bedoeld in het eerste lid, langer dan twee jaar heeft ge
duurd, geldt van rechtswege een overeenkomst op de tussen 
partijen laatstelijk geldende voorwaarden, doch voor vijt jaar, 
waarop de reeds verstreken twee jaar in mindering komen. 
Op deze overeenkomst zijn de artikelen 1625—1631 van toe
passing. 

Het in het tweede lid omschreven rechtsgevolg treedt niet 
in, indien partijen vóór het verstrijken van de termijn van twee 
jaar een andere overeenkomst sluiten, vallende onder artikel 
1625, dan wel een daarvan afwijkende overeenkomst met de 
in artikel 1631, tweede lid, bedoelde goedkeuring. 

De in artikel 1631, tweede lid, bedoelde goedkeuring moet 
worden aangevraagd vóór het verstrijken van de termijn van 
twee jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege bij weige
ring van de goedkeuring. 

Indien het intreden van het in het tweede lid omschreven 
rechtsgevolg daartoe aanleiding geeft, kan de huurprijs nader 
worden vastgesteld. Bij gebreke van overeenstemming geschiedt 
deze vaststelling door de rechter op vordering van de meest 
gerede partij. De vordering moet worden ingesteld uiterlijk 
drie maanden na het verstrijken van de termijn van twee jaar. 

Artikel 1633. De huurder is niet bevoegd de inrichting of 
gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen 
dan na schriftelijke toestemming van de verhuurder. 
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Indien de verhuurder de toestemming niet verleent, kan de 

huurder, ongeacht enig andersluidend beding, aan de rechter 
machtiging vragen de veranderingen aan te brengen. 

De rechter wijst de vordering slechts toe, indien de verande
ringen noodzakelijk zijn voor een doelmatige uitoefening van 
het bedrijf van de huurder en geen gewichtige bezwaren van de 
verhuurder zich tegen het aanbrengen daarvan verzetten. 

De rechter kan aan de machtiging voorwaarden verbinden 
of daarbij een last opleggen; hij kan op vordering van de meest 
gerede partij de huurprijs herzien indien de veranderingen daar
toe aanleiding geven. 

Artikel 1634. Indien de rechter ingevolge artikel 1277 de 
huurder machtigt bepaalde onderhoudswerken of reparatiën ten 
koste van de verhuurder te doen uitvoeren, kan hij tevens, on
geacht enig andersluidend beding, bepalen of en tot welk be
drag de huurder de gemaakte kosten met de huurprijs in ver
gelijking kan brengen. 

Artikel 1635. De huurder die het in het gehuurde uit
geoefende bedrijf aan een ander wenst over te dragen, kan, on
geacht enig andersluidend beding, aan de rechter machtiging 
vragen die ander in zijn plaats als huurder te stellen. 

De rechter beslist met inachtneming van de omstandigheden 
van het geval, met dien verstande dat hij de vordering slechts 
kan toewijzen, indien de huurder een zwaarwichtig belang heeft 
bij de overdracht van het bedrijf en dat hij haar steeds afwijst, 
indien de voorgestelde huurder niet voldoende waarborgen 
biedt voor een richtige nakoming van de huurovereenkomst en 
voor een behoorlijke bedrijfsvoering. 

De rechter kan aan de machtiging voorwaarden verbinden 
of daarbij een last opleggen. 

Artikel 1636. Indien de verhuurder, nadat de huurovereen
komst door opzegging zijnerzijds is geëindigd, voordeel geniet 
tengevolge van het feit dat het goed vervolgens wordt gebezigd 
voor de uitoefening van een bedrijf, gelijksoortig aan het door 
de gewezen huurder aldaar uitgeoefende, kan de rechter aan 
de gewezen huurder naar billijkheid een vergoeding toekennen 
ten laste van de verhuurder. 

Voordeel, voortvloeiend uit de aard of de ligging van het 
goed, of uit daaraan aangebrachte veranderingen, komt voor 
de toepassing van het vorige lid niet in aanmerking. 

De vergoeding kan niet worden toegekend wanneer het goed 
voor de uitoefening van het gelijksoortige bedrijf eerst wordt 
gebezigd nadat sedert het eindigen van de huurovereenkomst 
meer dan een jaar is verstreken. 

Bedingen waarin ten nadele van de huurder wordt afgeweken 
van de bepalingen van dit artikel, zijn nietig. 

Artikel 1636a. Een publiekrechtelijk lichaam dat door 
eigendomsovergang van het verhuurde verhuurder is geworden, 
is, indien het binnen vijf jaar na de eigendomsovergang de 
huurovereenkomst door opzegging doet eindigen, aan de huur
der en de onderhuurder aan wie voor de eigendomsovergang 
bevoegdelijk is onderverhuurd een schadeloosstelling schuldig 
wegens het verlies van de kans dat de huurverhouding zonder 
deze eigendomsverandering zou hebben voortgeduurd. 

Een publiekrechtelijk lichaam is eveneens een zodanige scha
deloosstelling schuldig, indien de eigendomsovergang is ge
schied, nadat de verhuurder de huurovereenkomst met het oog 
op de eigendomsovergang aan dat lichaam heeft opgezegd. 

Een opzegging wordt vermoed met het oog op zulk een 
eigendom .overgang te zijn geschied, indien deze eigendoms
overgang aan het publiekrechtelijk lichaam plaats vindt krach
tens ec ] vóór of binnen een jaar na de opzegging gesloten over
eenkomst of aan het lichaam gedaan bindend aanbod. Tegen-
bev ij ■ is toegelaten. 

Onder publiekrechtelijk lichaam worden voor de toepassing 
van dez; afdeling verstaan de staat, de provincies, gemeenten, 
waterschappen, veenschappen, veenpolders, en de lichamen, als 
bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Artikel 1636b. De verhuurder die door eigendomsovergang 
onder bijzondere titel van het verhuurde verhuurder is ge
worden, is, indien hij binnen een termijn van vijf jaar na de 
eigendomsovergang de huurovereenkomst door opzegging doet 
eindigen in verband met de mogelijkheid dat na afbraak van 
het gebouwde werken in het algemeen belang zullen worden 
uitgevoerd, aan de huurder en de onderhuurder aan wie voor 
de eigendomsovergang bevoegdelijk is onderverhuurd een scha
deloosstelling schuldig wegens het verlies van de kans dat de 
huurverhouding zonder deze eigendomsovergang zou hebben 
voortgeduurd. 

Een opzegging wordt vermoed in verband met die mogelijk
heid te zijn geschied, indien de afbraak plaats vindt binnen 
vijf jaar na het einde van de huurovereenkomst. Tegenbewijs 
is toegelaten. 

Werken tot verwezenlijking van een bestemmingsplan strek
kende tot reconstructie van een bebouwde kom, worden in elk 
geval geacht in het algemene belang te zijn. 

Het bepaalde in dit artikel geldt niet in de gevallen, waarin 
artikel \636a toepassing vindt. 

Artikel 1636c. Indien een publiekrechtelijk lichaam door 
eigendomsovergang verhuurder is geworden en een krachtens 
een geldend bestemmingsplan op het verhuurde liggende be
stemming wil verwezenlijken, ontbindt de rechter op vordering 
van de verhuurder de huurovereenkomst met ingang van een 
door hem te bepalen daturm 

De huurder en de onderhuurder aan wie bevoegdelijk is 
onderverhuurd hebben recht op schadeloosstelling. Bij de be
paling daarvan wordt rekening gehouden met de kans dat de 
huurverhouding zonder de eigendomsovergang zou hebben 
voortgeduurd. 

Artikel II 
In de onteigeningswet worden de volgende wijzigingen aan

gebracht: 
1. Aan artikel 42 wordt een nieuw eerste lid toegevoegd, 

luidende: 
Bij de onteigening van verhuurde bedrijfsruimte, als om

schreven in artikel 1624 van het Burgerlijk Wetboek, wordt 
door de onteigenende partij aan de huurder en de onderhuurder 
aan wie bevoegdelijk is onderverhuurd schadeloosstelling be
taald. Bij de bepaling van de schadeloosstelling wordt rekening 
gehouden met de kans dat de huurverhouding bij het verstrijken 
van de geldigheidsduur der overeenkomst zou hebben voort
geduurd. 

2. In het bestaande eerste lid, thans tweede lid, wordt in 
plaats van „Bij de onteigening van een verhuurd goed" ge
lezen: Bij de onteigening van ander verhuurd goed. 

3. In het bestaande tweede lid, thans derde lid, wordt vóór 
..tweejarige huurprijs" ingevoegd: in het vorige lid bedoelde. 

4. Het bestaande derde lid wordt als laatste zin gevoegd 
achter het nieuwe derde lid. 

5. In het bestaande vierde lid vervallen de woorden „of 
hare verlenging". 

6. In artikel 88 wordt in plaats van „42, 1ste en 2de lid", 
gelezen: 42, 1ste—3de lid. 

7. In artikel 95 vervallen: 
a. de woorden „of hare verlenging" in het tweede lid. 
b. het derde lid. 

Artikel III 
In de Wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der 

justitie wordt in artikel 39, onder 4°, de punt vervangen door 
een puntkomma, en wordt toegevoegd: 

5°. van alle rechtsvorderingen betrekkelijk tot huur van 
bedrijfsruimte, de vordering tot ontruiming daaronder begre
pen. 

file:///636a
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Artikel IV 
In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 
1. In de aanhef van artikel 98, eerste lid, worden de woor

den „indien de regtsvordering strekt" vervangen door: indien 
de rechtsvordering betrekkelijk is tot huur van bedrijfsruimte 
of indien zij strekt 

2. In artikel 98, onder 4°, wordt in plaats van „artikel 41 
en 42" gelezen: de artikelen 39, 41 en 42. 

3. Na artikel 125/ wordt ingevoegd de volgende nieuwe af
deling van de tweede titel van het eerste boek: 

VIERDE AFDELING 
Van de goedkeuring van bedingen in geval van huur van 

bedrijfsruimte 
Artikel 125k. Wanneer overeenkomstig artikel 1631 van 

het Burgerlijk Wetboek goedkeuring wordt verzocht van be
dingen in een huurovereenkomst, in een overeenkomst tot wij
ziging van een huurovereenkomst of in een ontwerpovereen
komst, dient de verzoeker ter griffie van het kantongerecht 
binnen welks rechtsgebied het onroerende goed, of het grootste 
gedeelte daarvan, is gelegen, een verzoekschrift in. 

Het verzoekschrift houdt de tekst in van de goed te keuren 
bedingen, alsmede een beknopte uiteenzetting van de bijzondere 
omstandigheden die de goedkeuring wenselijk maken. 

De beschikking van de kantonrechter is met redenen om
kleed. 

Artikel V 
In de Wet Havenschap Delfzijl (Stb. 1957, 373) wordt na 

artikel 4 een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 
Artikel 4a. De artikelen 1636a en 1636c van het Burger

lijk Wetboek zijn van toepassing. 

TOELICHTING 
ALGEMEEN 

HOOFDSTUK I 
Motieven voor een wettelijke regeling 

1. Inleiding. 
Ons geldende burgerlijk recht maakt geen onderscheid tussen 

huurovereenkomsten, die bedrijfsruimte betreffen en huur van 
andere onroerende goederen zoals woningen. Wel houdt de 
derde afdeling van de zevende titel van boek III B.W. enige 
bijzondere regels in betreffende huur van huizen en huisraad, 
maar deze worden b.v. ook toepasselijk geacht op winkels, pak
huizen en kantoorlokalen. Tot de inwerkingtreding van de 
Pachtwet 1937 hield deze titel voorts een vierde afdeling in, 
betreffende de huur van landerijen, maar de daarin opgenomen 
bepalingen hadden weinig betekenis en plachten bovendien con
tractueel te worden uitgesloten. 

Thans beheerst de pachtwetgeving de „verhuring" van lande
rijen, voor zover strekkende tot uitoefening van de landbouw. 
Bij de pacht is derhalve steeds een vorm van bedrijfsuitoefe
ning aanwezig. De bescherming van de pachter vindt daarin 
één van haar gronden: de pachter is in zijn maatschappelijk 
bestaan afhankelijk van het gebruik van het land voor de be
drijfsuitoefening. Deze factor heeft, met de schaarste aan land
bouwgrond hier te lande, tenslotte tot een vrij uitgebreide 
pachtwetgeving geleid. 

Ook bij andere vormen van bedrijfsuitoefening is voor de 
economische positie van de ondernemer die zijn bedrijf in een 
gehuurd pand uitoefent, in vele gevallen continuïteit in de be
schikking over het gehuurde van groot belang. Thans wordt de 
huurder van gebouwd onroerend goed, dat voor bedrijfsdoel
einden wordt gebezigd, in dit opzicht nog door de dwingende 
bepalingen van de Huurwet beschermd. Deze wet heeft echter 
een tijdelijk karakter. Zij zal, naar kan worden aangenomen, 
verdwijnen, wanneer het door de oorlogsomstandigheden en 
andere factoren verstoorde evenwicht tussen vraag en aanbod 
hersteld zal zijn. 

Er bestaat dus alle aanleiding een onderzoek in te stellen 
naar de vraag of de rechtspositie van de huurder van bedrijfs
panden herziening behoeft. 

2. De betekenis van liet bedrijfspand voor eigenaar en huur
der. 

Voor de eigenaar die een bedrijfspand verhuurt, is een goed 
gebruik en een zo hoog mogelijk rendement van belang. Tevens 
dient voor hem de mogelijkheid open te blijven, dat hij zelf 
het pand gaat gebruiken en bovendien kan het onder omstan
digheden voor een verhuurder ook nog belangrijk zijn, dat hij 
gedurende een reeks van jaren zeker is van een bepaalde op
brengst. Van niet minder betekenis is tenslotte, dat hij vrij 
blijft om een andere huurder te zoeken, meer speciaal wanneer 
hij van deze een hogere huur zou kunnen bedingen. 

Voor de huurder is het bedrijfspand een der noodzakelijke 
middelen, waarmede hij het bedrijf uitoefent. De functie, die 
het bedrijfspand voor hem vervult is van technische en van eco
nomische aard. Technisch in die zin, dat het pand gebruikt 
wordt voor het opslaan, bewerken, ten verkoop aanbieden van 
goederen; commercieel in die zin dat het door een klanten
kring bezocht wordt. Of en in welke mate deze beide functies 
door een bepaald bedrijfspand worden vervuld, hangt in belang
rijke mate af van de aard van de bedrijfsvoering. 

Zowel vanuit het oogpunt van de technische als van de com
merciële functie worden voor de bedrijfsuitoefening aan het 
pand bepaalde eisen gesteld. Elke bedrijfsuitoefening stelt eisen 
aan de ligging, technische kwaliteiten en prijs van het bedrijfs
pand.. Naar de mate waarin deze eisen meer specifiek zijn, zal 
de noodzaak, om daaraan te voldoen groter zijn en zal de be
schikking over een bepaald bedrijfspand voor de ondernemer 
van meer betekenis zijn. 

3. Ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf. 
De uitoefening van een bedrijf in een gehuurd pand doet 

zich in alle sectoren van het bedrijfsleven voor. De vraag 
echter om een herziening van de rechtpositie van de huurder 
komt in het bijzonder voort uit de kring van het midden- en 
kleinbedrijf. 

De structuur van het midden- en kleinbedrijf heeft geduren
de de laatste decennia, met name sinds de oorlog, diepgaande 
wijziging ondergaan. Door de bevolkingsaanwas, de groei van 
de stedelijke agglomeraties, de verstedelijking van het platte
land, de sterke toeneming van de industrialisatie, de uitbreiding 
van de communicatiemiddelen, de ontwikkeling van het vreem
delingenverkeer enz. is het potentiële afzetgebied sterk ver
groot. De toegenomen publiciteitsmiddelen en de grote vlucht 
van het reclamewezen enerzijds en de stijging van de koop
kracht en de verruiming van het goederen- en dienstenassorti
ment anderzijds hebben aan de functie van het midden- en 
kleinbedrijf meer inhoud gegeven. Nieuwe produktie- en dis
tributiemethoden hebben de bedrijfsvoering geheel van aanzien 
doen veranderen. 

4. Betekenis van het pand voor de moderne bedrijfsvoering. 
Dit heeft het midden- en kleinbedrijf gedwongen zich aan de 

gewijzigde omstandigheden aan te passen en te voldoen aan 
de hogere eisen van de potentiële klantenkring, enerzijds ten 
aanzien van de technische inrichting van het pand en anderzijds 
ten aanzien van de bereikbaarheid ervan. De aantrekkings
kracht van het individuele bedrijf wordt hierdoor verhoogd. In 
dit raam nu valt het op, dat de betekenis van het bedrijfspand in 
hoge mate is toegenomen, zowel gelet op de eisen die aan de 
grootte, indeling, aanzien en kwaliteit moeten worden gesteld 
— men denke aan parallellisatie in de detailhandel, speciali
satie en mechanisatie in de ambachtsbedrijven, behoefte aan 
ruimte voor machines, apparatuur, administratie, toonkamers, 
verandering van het verkoopsysteem enz. — alsook wat be
treft de ligging van het pand ten opzichte van het klantenpo
tentieel en ten opzichte van de externe accommodatie, zoals 
verkeersverbinding, parkeerruimte etc. Vooral de ligging van 
het pand wordt meer en meer van belang. Niet alleen moet 
daarbij worden gelet op de afstand van de klantenkring tot 
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het pand, maar ook op de afstand van het pand tot andere 
verkooppunten. Slechts wanneer deze beide gunstig zijn, kan 
van een werkelijk gunstige ligging van het pand worden ge
sproken. 

5. Vraag en aanbod van bedrijfspanden. 
De tijd dat men woonruimte naar behoefte geschikt kon 

maken voor bedrijfsruimte, is voorbij. Deze mogelijkheid van 
omzetting van woon- in bedrijfsruimte is thans in velerlei op
zicht door wettelijke voorschriften beperkt. Nog afgezien van 
de wettelijke voorschriften, maakt ook de moderne wijze van 
bouwen, in het bijzonder de hoogbouw, omzetting van woon-
in bedrijfsruimte dikwijls bezwaarlijk. Het aanbod van bedrijfs
ruimte kan zich dan ook in de huidige omstandigheden minder 
soepel aan de vraag aanpassen dan vroeger het geval was. 

In de nieuwe wijken worden bovendien het aantal en de 
ligging van bedrijfsruimten van te voren aan de hand van de 
huidige planologische en andere inzichten bepaald. Er worden 
in hoofdzaak winkelcentra opgericht, waarvoor in toenemende 
mate grote beleggers en exploitatiemaatschappijen als verhuur
ders optreden. Zij kiezen bewust bepaalde ondernemers uit 
bepaalde branches uit voor de door hen te verhuren panden. 
Van een vrije mogelijkheid om percelen te huren voor een 
willekeurig bedrijf is in die gevallen geen sprake meer. 

Men zou hiertegenover kunnen stellen, dat een vrij groot 
aantal zeer kleine bedrijven tot verdwijning is gedoemd. De 
door deze gang van zaken vrijgekomen panden zijn echter vaak 
noch voor wat de eisen betreft die de moderne bedrijfsvoering 
stelt noch voor wat hun ligging betreft geschikt om opnieuw 
in gebruik te worden genomen. 

6. De plaatsgebondenheid van de huurder. 
Als gevolg van het uitoefenen van een bedrijf in een bepaald 

pand ontstaat een binding tussen dat pand en de desbetreffende 
bedrijfsuitoefening. Indien een bedrijfspand wordt gehuurd gaat 
hierdoor uiteraard een plaatsgebondenheid optreden van de 
huurder, die voor zijn bedrijfsuitoefening op een min of meer 
continue beschikking over het pand is aangewezen. Verschillen
de factoren spelen hierbij een rol., Tot de meest wezenlijke 
moeten worden gerekend: 

a. de noodzaak om investeringen in een redelijke tijd te 
kunnen afschrijven; 

b. het voorkomen van verplaatsings- en herinrichtingskos
ten; 

c. het voorkomen van verlies aan goodwill; 
d. de onzekerheid van het vinden van een gelijkwaardige 

nieuwe vestigingsplaats. 
Ad a. De huidige economische en technische ontwikkeling 

eist, dat ook de kleine ondernemer vrij omvangrijke bedragen 
investeert om de inrichting en inventaris van zijn bedrijf te 
doen beantwoorden aan de wensen van de klanten. Voor een 
economisch rationele bedrijfsuitoefening moeten de investe
ringen uit de opbrengst kunnen worden afgeschreven in de tijd 
dat zij in gebruik zijn. In beginsel zullen de investeringen dus 
niet verantwoord zijn, indien er geen redelijke mate van zeker
heid bestaat omtrent de voortzetting van het bedrijf in een 
bepaald pand gedurende een zekere tijd. 

Daar komt bij dat vele beginnende ondernemers niet zelf 
over het nodige kapitaal beschikken voor deze uitgaven, zodat 
een beroep moet worden gedaan op credietgevers. De credieten 
die voor dit doel worden verstrekt, plegen een vrij lange loop
tijd te hebben, zodat ook credietgevers belang hebben bij con
tinuïteit van de bedrijfsvoering en daarom zekerheid wensen, 
dat de huur niet korter zal zijn dan de looptijd van het crediet. 
Het is niet te verwonderen, dat bij het verlenen van credieten 
in dit opzicht eisen worden gesteld, zij het dat zulks in verband 
met de bescherming, die de huidige Huurwet aan de huurder 
verleent, thans niet altijd noodzakelijk is. 

Ad b. Dat de huurder van een bedrijfspand gediend is met 
het voorkomen van verplaatsings- en herinrichtingskosten, die 
in de huidige tijd zeker niet gering zijn, spreekt voor zich. 

Ad c. Eveneens is het duidelijk, dat iedere verplaatsing 
van een kleinhandels-, ambachts- of ander dienstverlenend be
drijf, invloed heeft op de klantenkring. Ieder bedrijf ondergaat 
door het enkele feit dat het wordt uitgeoefend een zekere 
waardevermeerdering — de goodwill. Er ontstaat door de be
drijfsuitoefening immers een klantenkring; het bedrijf krijgt 
een zekere toeloop doordat men gewoon wordt om welke reden 
dan ook, er zijn inkopen te doen of zich te laten bedienen. Bij 
verplaatsing van het bedrijf moet men in vele gevallen opnieuw 
beginnen. 

Ad d. Met betrekking tot de mogelijkheid van het vinden 
van een nieuwe gelijkwaardige vestigingsplaats zij opgemerkt, 
dat de aard van de verkochte goederen of de verleende dien
sten de vervangende mogelijkheden in hoge mate kunnen be
perken, ledere bedrijfsuitoefening in deze sector is gebonden 
aan een bepaalde potentiële klantenkring, welke in belangrijke 
mate is gebonden aan het vestigingspunt. Voor tal van zaken 
komt dan ook een vestigingsplaats in een woonbuurt niet in 
aanmerking, omdat de potentiële klantenkring aldaar te gering 
is. Anderzijds bieden centraal gelegen verkoopplaatsen voor tal 
van bedrijven geen mogelijkheden, omdat de kosten daar een 
rendabele exploitatie verhinderen.. 

In het algemeen kan worden gesteld, dat aan de vestiging van 
detailhandelszaken en verzorgende bedrijven een duidelijk ves
tigingspatroon ten grondslag ligt, waaraan ieder type zaak in 
hoge mate gebonden is. 

De mogelijkheid tot het vinden van gelijkwaardige vestigings
plaatsen wordt hierdoor sterk beperkt. 

7. Wenselijkheid van een wettelijke regeling. 
Geconcludeerd mag uit het voorgaande worden, dat de daar 

geschetste ontwikkeling der bedrijfsuitoefening voor de huurder 
de zekerheid van een blijvende beschikking over het pand, 
waarin hij zijn bedrijf eenmaal gevestigd heeft, tot een belang 
van de eerste orde heeft gemaakt. Men kan in de meeste ge
vallen van een levensbelang spreken. De huurder die zich die 
zekerheid niet door daartoe strekkende bepalingen in de huur
overeenkomst heeft verschaft is ten aanzien van dit belang 
doorlopend of althans periodiek volledig afhankelijk van de 
willekeur van de verhuurder; deze kan hem door beëindiging 
van de huur aanzienlijke schade berokkenen. 

De vraag is of dit een wettelijke regeling rechtvaardigt, die 
de huurder een zekere mate van continuïteit der beschikking 
waarborgt. De Commissie heeft zich bij de beantwoording van 
deze vraag voor de moeilijkheid gesteld gezien, dat vorenbe
doelde ontwikkeling zich vooral in de na-oorlogse jaren heeft 
voorgedaan en dat gedurende die ganse periode er enerzijds een 
tekort aan bedrijfspanden heeft bestaan, maar anderzijds de 
huurders de afdoende bescherming van de opvolgende bepa
lingen op het stuk van de huur hebben gehad. Feitelijke gege
vens ter beoordeling of die ontwikkeling bij het verdwijnen van 
de abnormale huurmarktverhoudingen en het wegvallen van 
de daarvoor gegeven bijzondere wettelijke regelingen een wet
telijke bescherming noodzakelijk of wenselijk zal maken, zijn 
mitsdien niet beschikbaar. 

Ook bij het ontbreken daarvan is nochtans een grote meer
derheid van de Commissie van mening dat een wettelijke rege
ling van de duur van de huurovereenkomsten betreffende 
bedrijfspanden noodzakelijk is. De zekerheid van blijvende be
schikking over het bedrijfspand is, gelijk betoogd, voor een 
behoorlijke bedrijfvoering volstrekt onontbeerlijk. En een zo
danige bedrijfsvoering dunkt de Commissie niet enkel in het 
belang van de huurder, daarmede is in sterke mate ook het 
algemeen belang gediend. Zulks niet alleen omdat het welvaren 
van de huurder een algemeen belang is, maar ook omdat dit 
belang bij een behoorlijke bedrijfsuitoefening zelve rechtstreeks 
betrokken is. Het is een algemeen belang, dat de bedrijfsuit
oefening geschiedt in doelmatig en naar de eisen des tijds in
gerichte panden, waarmede aan de behoeften der afnemers op 
bevredigende wijze kan worden voldaan. Dat zal ten aanzien 
van gehuurde panden slechts het geval zijn, als de huurder de 
zekerheid van langdurig gebruik heeft. En naar de stellige 
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overtuiging van de Commissie, gebaseerd op haar inzicht in 
de verhouding van huurders en verhuurders van bedrijfspanden, 
is ook bij normale markttoestanden de maatschappelijke positie 
van de huurder in vergelijking tot die van de verhuurder niet 
sterk genoeg om te waarborgen, dat de huurder zich de ver
eiste zekerheid door bepalingen in de huurovereenkomst zal 
kunnen verschaffen. De Commissie meent tot een wettelijke 
regeling, welke voor huurovereenkomsten een lange duur voor
schrijft, te moeten adviseren. x) 

Uiteraard heeft zij ook de belangen van de verhuurders 
op dit punt in haar overwegingen betrokken. Deze stellen wel
licht in het algemeen geen prijs op langdurige overeenkomsten; 
zo ontnemen zij hun de mogelijkheid om te allen tijde te pro
fiteren van gunstige gelegenheden tot het bedingen van een 
hogere huurprijs. Maar gezegd kan toch worden dat de aard 
van de huurovereenkomst medebrengt, dat de persoon van de 
huurder, mits deze een behoorlijke huurder is, voor de verhuur
der overigens onverschillig zal zijn. Een overwegend bezwaar 
tegen een langdurige huurverhouding met eenzelfde huurder 
zal hij veelal niet kunnen hebben. 

De praktijk leert wel, dat wettelijke bepalingen, die ter be
scherming van een der partijen de inhoud van een overeen
komst vaststellen, onvoldoende effect sorteren, indien zij van 
aanvullend recht zijn. De regels omtrent de duur der onder-
werpelijke overeenkomst zullen in beginsel een dwingendrech
telijk karakter moeten hebben. Met het oog echter op de on
begrensde verscheidenheid van omstandigheden op dit punt en 
in het bijzonder ook met het oog op gerechtvaardige belangen 
van de verhuurders zullen afwijkingen in ruime mate en voor
al ook met een minimum aan omslag mogelijk moeten zijn. 
palingen omtrent de duur voor te stellen, die niet gelden voor 

Deze overwegingen hebben de Commissie er toe geleid, be
palingen omtrent de duur voor te stellen, die niet gelden voor 
overeenkomsten, welke partijen reeds bij het aangaan als van 
voorbijgaande aard hebben bedoeld, en die overigens slechts 
in zoverre dwingend recht zijn, dat partijen er steeds, mits met 
— op eenvoudige wijze te verkrijgen — toestemming van de 
kantonrechter, van kunnen afwijken als de bijzondere omstan
digheden van het geval dat rechtvaardigen. Voor een toelichting 
op de nadere uitwerking hiervan zie men Hoofdstuk II, § 3. 

8. De wetgeving in enkele andere landen. 

In België is de huurovereenkomst die bedrijfsruimte betreft 
sedert 1951 afzonderlijk geregeld, en wel in de wet van 30 
april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op 
de bescherming van het handelsfonds (fonds de commerce). 

Ook in Frankrijk bestaat een afzonderlijke regeling, in 
hoofdzaak neergelegd in het décret-loi van 30 september 1953, 
réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui 
concerne Ie renouvellement des baux a loyers d'immeubles ou 
de locaux a usage commercial, industriel ou artisanal, zoals 

1 ) Het lid der Commissie, prof. dr. S. O. van Poelje, die zich in hoofd-
trekken wel met de bovenstaande gedachtengang kan verenigen, acht deze 
conclusie te absoluut geformuleerd en stelt zich op een meer gerelativeerd 
standpunt. Hij veronderstelt, dat huurprijsbeheersing en huurbescherming 
in bepaalde vormen nog geruime tijd zullen voortbestaan en dat gedurende 
die periode in de hierbovengeschetste ontwikkeiingslendenzen allerlei 
veranderingen kunnen optreden, welke DU nog niet te voorzien zijn. In 
verband hiermede wil hij sterk de nadruk leggen op het z.i. conditionele 
karakter van het door de commissie voorgestelde ontwerp tot wijziging van 
het B.W. Dit voorwaardelijke karakter brengt volgens hem mede, dat de 
behoefte aan en de redelijkheid van de ontworpen dwingendrechtelijke 
regeling sterk afhankelijk zullen zijn van het in de toekomst in de ver
wachte mate optreden — en dat nog wel in combinatie — van ten minste 
drie factoren: blijvende schaarste van de voor verhuur beschikbare 
bedrijfspanden; sterke plaatsgebondenheid van de bedrijven; en hoge 
investeringskosten ten laste van de huurder. Nu de beschouwingen van de 
Commissie zich richten op een niet nabije toekomst en dus niet anders dan 
een zeker speculatief karakter kunnen dragen, meent dit lid — wellicht 
ten overvloede — in het bijzonder te moeten memoreren, dat bij het in 
mindere mate optreden of bij het achterwege blijven van de veronder
stelde tendenzen gedacht moet worden aan een minder vergaande bescher
ming van de huurder of zelfs aan het afzien van een dergelijke bescher
ming. 

sindsdien gewijzigd. Aan dit besluit van 1953 was reeds een 
wet van 1926 voorafgegaan; daarvóór golden enkele incidentele 
regelingen. 

De geschiedenis van de baux commerciaux is aangevangen 
met een wetsontwerp van het Franse Kamerlid Thalamas in 
1911. Dit ontwerp verbood de eigenaar om na het verstrijken 
van de huurovereenkomst te profiteren van de beklanting die 
door de gewezen huurder in het leven was geroepen; daarom 
zou hij niet hetzelfde bedrijf als de gewezen huurder in zijn 
pand mogen uitoefenen. Het voorstel is het uitgangspunt ge
weest voor de verdere wetgeving, al is het verbod om het
zelfde bedrijf uit te oefenen niet meer in het besluit van 1953 
opgenomen (het kwam wel voor in de wet van 1926). 

Kern van de Franse regeling is thans de verlenging. Als de 
huurovereenkomst verstrijkt, kan zij op verzoek van de huur
der worden verlengd; de verhuurder mag de verlenging weige
ren, maar in dat geval is hij aan de huurder een schadever
goeding („indemnité d'éviction") schuldig, tenzij bepaalde, in 
de wet opgesomde weigeringsgronden aanwezig zijn. De schade
vergoeding is als regel gelijk aan de verkeerswaarde van het in 
het gehuurde uitgeoefende bedrijf. 

De Belgische wet kent een ander systeem; zij gaat uit van 
vaste termijnen. De huurovereenkomst geldt voor negen jaar, 
met dien verstande dat steeds na drie jaren herziening van de 
huurprijs mogelijk is. Na negen jaar bestaat recht op ver
lenging, wederom voor negen jaar; daarna bestaat dit recht 
nogmaals. Weigering van de verlenging is toegelaten op de in 
de wet vermelde gronden; in sommige gevallen leidt de weige
ring tot een schadevergoeding; de omvang daarvan is afhanke
lijk van de gebezigde weigeringsgrond. 

Ook Luxemburg kent een regeling van de baux commer
ciaux, welke vrij sterk op de Franse wetgeving is geïnspireerd. 

De aandacht verdient hierbij dat in de genoemde drie landen 
ook regelingen bestaan omtrent de handelszaak of onderneming 
zelf („fonds de commerce").. In de Franse wetgeving is dit 
begrip reeds in 1909 geïntroduceerd. Het duidt, behalve uit
rusting en voorraad van het bedrijf, ook de beklanting aan en 
de onlichamelijke bestanddelen (handelsnaam, octrooien, mer
ken, vergunningen, huurrecht). Dit geheel wordt in het Franse 
en Belgische recht ook zakenrechtelijk als eenheid beschouwd. 
Op de ontwikkeling van het huurrecht, dat van het „fonds de 
commerce" een van de essentiële onderdelen uitmaakt, heeft 
dit een zekere invloed uitgeoefend. 

Hoewel in Nederland de onderneming niet op gelijke wijze 
als het fonds de commerce juridisch als eenheid wordt gezien, 
komt toch, zoals in het voorgaande bleek, juist bij onderzoek 
van de huurverhouding naar voren dat het feit dat een onder
neming in het gehuurde wordt uitgeoefend, een aantal bijzon
dere kenmerken aan deze verhouding verleent. 

Tenslotte is in Italië op 27 januari 1963 een wet tot stand 
gekomen betreffende huurders van bedrijfspanden. De rege
ling kent aan de huurder wiens huurcontract is geëindigd, een 
voorkeursrecht toe in geval het bedrijfspand opnieuw wordt 
verhuurd. De huurder kan door zijn gedrag zijn voorkeurs
recht verspelen. 

Tenzij de huurder van zijn voorkeursrecht gebruik maakt, 
verplicht iedere beëindiging van de huur die niet het gevolg 
is van niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder, 
de verhuurder tot vergoeding van door de beëindiging geleden 
bedrijfsschade. Deze vergoeding gaat echter een bedrag, gelijk 
aan 30 maanden huur, niet te boven. 

Ingevolge de regeling zijn onderhuur van het bedrijfspand 
en overdracht van de huur mogelijk zonder toestemming van 
de verhuurder, mits tegelijkertijd het bedrijf wordt onderver
huurd of overgedragen. De verhuurder kan op grond van ge
wichtige redenen bezwaar maken. 

De wet kent voorts de huurder een recht op vergoeding toe 
bij onteigening ten algemenen nutte. Hiervoor gelden dezelde 
regels als voor de vergoeding die de verhuurder in geval van 
beëindiging van de huur aan de huurder moet betalen. 
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HOOFDSTUK II 

Grondtrekken van de voorgestelde regeling 

1. Uitgangspunten. 
De Commissie is er conform de haar verstrekte opdracht 

van uitgegaan, dat de op te stellen regeling eerst in werking 
zal treden nadat de Huurwet met haar beschermende bepalin
gen is ingetrokken. Zij heeft echter gemeend niet te moeten 
volstaan met het opheffen van de gevolgen van die intrekking, 
maar heeft een eigen, zelfstandig stelsel ontworpen. Daarbij 
heeft zij getracht het aantal formaliteiten en administratieve 
bemoeiingen tot het uiterste te beperken teneinde zo weinig 
mogelijk belemmeringen in de weg te leggen aan het gewone 
rechtsverkeer. 

Bovendien heeft de Commissie zich op het standpunt ge
steld, dat zij zich bij gebreke van enige opdracht dienaangaan
de diende te onthouden van iedere bepaling, die als een toe
zicht op de vrije prijsvorming zou kunnen worden uitgelegd. 

De Commissie heeft voorts overwogen of het ontwerp op 
ongebouwd onroerend goed betrekking zou moeten hebben. 
Vooralsnog bestaat daaraan naar haar indruk geen behoefte. 
Zou hiervan echter duidelijk blijken, dan ziet zij tegen uitbrei
ding van de regeling op dit punt geen principieel bezwaar. ] ) 

In de Commissie is tevens ter sprake gekomen of de door 
haar gedane voorstellen ook zouden moeten gelden voor ge
huurde panden waarin een beroep wordt uitgeoefend. De 
Commissie meent dat deze vraag buiten haar opdracht valt, 
zodat zij haar buiten beschouwing heeft gelaten. 

Uitgaande van deze gezichtspunten, heeft de Commissie 
zich tenslotte bepaald tot een voorstel dat in beginsel slechts 
een regeling van de duur inhoudt, met daarnaast enige bij
komende voorzieningen. Onder deze voorzieningen is niet op
genomen dat de huurovereenkomst schriftelijk moet worden 
aangegaan. Op niet-nakoming daarvan zou dan een sanctie 
moeten worden gesteld, doch bij de pacht is wel gebleken hoe 
moeilijk het is een aanvaardbare sanctie te vinden en tot hoe 
grote moeilijkheden welke sanctie ook aanleiding geeft. Ook 
zou door een dergelijke bepaling het rechtsverkeer worden be
moeilijkt hetgeen de Commissie juist heeft willen vermijden. 

2. De tienjarige termijn. 
Bij de vaststelling van een redelijke contractstermijn zal 

gelet moeten worden op de belangen van huurder en verhuur
der beiden. In aanmerking moet worden genomen, dat het be
lang van de huurder bij continuïteit niet geringer wordt, naar 
gelang het bedrijf langer in het pand gevestigd is geweest. Voor 
de huurder is het verder van groot gewicht, dat de contracts
duur zodanig wordt gekozen, dat binnen deze duur de door 
de huurder gedane investeringen kunnen worden afgeschreven. 

Voorts moet acht geslagen worden op de belangen van de 
verhuurder die in het algemeen aan gebondenheid voor een 
lange termijn geen behoefte heeft en die op een gegeven ogen
blik de beschikking over het pand moet kunnen hernemen op 
grond van het enkele feit, dat hij eigenaar is. 

Na afweging van de belangen over en weer lijkt een con
tractsduur van tien jaren redelijk. Deze contractsduur zal in 
het algemeen de huurder voldoende gelegenheid bieden de 
door hem bij aanvang der huurverhouding gedane investeringen 
af te schrijven. Tevens wordt bij deze duur van het contract 
voldoende recht gedaan aan het bedoelde recht van de eige
naar. Daarnaast moeten echter bijzondere belangen van de 
verhuurder, die ten tijde van het aangaan van het contract nog 
niet waren te voorzien, binnen deze tien jaren reeds tot 
gelding kunnen komen. Een termijn van tien jaren is b.v. te 
lang als wachttermijn voor een verhuurder, die het pand voor 
gebruik door hemzelf of een van de zijnen nodig blijkt te 
hebben. Men denke aan het geval dat de verhuurder, of een 
van zijn kinderen, na verloop van enkele jaren een bedrijf wil 

i) De leden der Commissie, drs. H. Peschar, mr. J. F. Jansen en prof. 
dr. S. O. van Poelje zouden er echter de voorkeur aan geven als ook 
ongebouwd onroerend goed onder de voorgestelde regeling zou vallen. 

beginnnen, terwijl het pand daartoe een geschikte vestigings
plaats biedt. 

In verband daarmee verdient het aanbeveling in de tien jaar 
een caesuur aan te brengen, in die zin dat op een bepaald 
ogenblik opzegging op enkele limitatief in de wet opgesomde 
gronden mogelijk is. Dit ogenblik kan gevoeglijk worden gesteld 
op het verstrijken van het vijfde jaar. Naast het geval van eigen 
gebruik is als grond voor de opzegging 1) vanzelfsprekend ook 
opgenomen de omstandigheid dat de huurder zich niet gedraagt 
zoals een goed huurder betaamt. Ook deze omstandigheid kan 
de lange duur van de overeenkomst onevenredig bezwaarlijk 
doen zijn; weliswaar zal soms ontbinding der overeenkomst op 
grond van wanprestatie mogelijk zijn, maar het is een erva
ringsfeit, dat ontbinding van een huurovereenkomst op grond 
van wanprestatie voor de huurder als hier bedoeld, niet ge
makkelijk te verkrijgen is. 

De Commissie is evenwel van oordeel dat de zojuist be
sproken opzeggingsmogelijkheid met het oog op eigen gebruik 
door de verhuurder in een opzicht moet worden beperkt. Wan
neer de opzegging namelijk geschiedt door de verhuurder, die 
nog slechts sinds korte tijd eigenaar is, wordt de huurder voor 
een nieuwe situatie geplaatst, waarmede hij geen rekening 
heeft kunnen houden. De huurder zou dan op korte termijn 
genoodzaakt kunnen worden het pand te verlaten. De Commis
sie acht het daarom gerechtvaardigd, dat de nieuwe verhuurder 
de beëindiging van de huur pas zal kunnen bewerkstelligen 
nadat hij een zekere tijd verhuurder is geweest. Deze tijd is 
in het ontwerp op drie jaren gesteld. 

Men zou het hier geschetste stelsel ook aldus kunnen weer
geven dat de overeenkomst wordt aangegaan voor vijf jaar, met 
automatische verlenging voor nogmaals vijf jaar, behoudens in 
geval van de wens tot eigen gebruik van de verhuurder en van 
onjuist gedrag van de huurder, en behalve wanneer de huurder 
van de verlenging afziet. De wijze waarop dit stelsel zijn juri
dische uitwerking heeft gevonden, wordt bij de artikelsgewijze 
toelichting behandeld. Vermeld zij hier slechts dat voorzien is 
in de mogelijkheid van aanpassing van de huurprijs in bepaalde 
gevallen. 

3. Mogelijkheid van afwijkingen. 
In § 7 van hoofdstuk I is reeds betoogd dat de regeling van 

de duur wel in beginsel dwingend recht moet zijn, maar de 
mogelijkheid van afwijkingen niet moet uitsluiten. Partijen 
kunnen immers niet altijd en onder alle omstandigheden aan 
de termijn van tien jaar worden gebonden. Er kunnen zich tal 
van gevallen voordoen waarin een kortere duur gerechtvaardigd 
is. Voor deze gevallen schept het ontwerp een eenvoudige 
mogelijkheid daartoe, maar aangezien de beoordeling of zulk 
een geval zich voordoet niet geheel en al aan partijen kan 
worden overgelaten zonder gevaar dat de gehele dwingend
rechtelijke regeling illusoir wordt gemaakt, is daarvoor rechter
lijke tussenkomst voorgeschreven. Vergelijk ook artikel 12, 
vierde lid, Pachtwet. De enkele wens van de verhuurder om 
zich niet te veel te binden, mag b.v. niet een omstandigheid zijn 
als hier bedoeld. 

De Commissie heeft echter gemeend, dat deze ene uitzonde
ring niet voldoende was. In ieder geval diende vermeden te 
worden, dat partijen ook voor het aangaan van kortlopende 
contracten van enkele maanden zich tot de rechter zouden moe
ten wenden om zijn goedkeuring te verkrijgen. De oplossing 
is hierin gezocht, dat partijen ten aanzien van het sluiten van 
huurovereenkomsten beneden zekere duur geheel vrij zijn. Hier
door wordt bereikt, dat rechterlijke inmenging niet vereist 
is wanneer b.v. de vestiging van het bedrijf van de huurder 
slechts van zeer tijdelijke aard of voorlopig is. Het geval, waar
in de huurder eerst eens wil aanzien hoe het met zijn bedrijf 
loopt, voordat hij zich voor langere tijd bindt, doet zich nogal 
eens voor. Echter ook wanneer een pand slechts gedurende 

1) Het lid der Commissie, drs. H. Peschar, betwijfelde of het wel ver
antwoord is om aan de wens tot eigen gebruik een zodanig zwaar gewicht 
te geven, dat — zonder enige belangenafweging — de huurder tot ont
ruiming wordt genoopt. 
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korte tijd beschikbaar is voor verhuring, zal de bepaling van 
toepassing zijn. 

Bij de begrenzing van deze vrije periode is er van uitgegaan 
dat de huurder bij voorlopige vestigingen in de praktijk na 
twee jaar wel weet of hij met zijn bedrijf in een bepaald pand 
in zee kan gaan. Voorgeschreven is daarom dat partijen bij de 
aanvang van de huurverhouding zonder enige rechterlijke 
tussenkomst een duur van twee jaar of korter of een onbe
paalde tijd mogen overeenkomen; het dwingendrechtelijke regi
me is dan aanvankelijk niet van toepassing. Het wordt evenwel 
van rechtswege toepasselijk wanneer de huurder bij het ver
strijken van deze twee jaar nog in het genot van het pand is. 
De overeenkomst komt dan automatisch te gelden voor vijf 
jaar, zulks van de aanvang van de overeenkomst af, derhalve 
voor nog drie jaar na het verstrijken van die twee jaar, met de 
gewone mogelijkheid van verlenging na ommekomst van deze 
vijf jaar. Bij het verstrijken van de eerste twee jaar is aanpas
sing van de huurprijs mogelijk. 

Met deze beide beperkingen, te weten de vrijheid gedurende 
de eerste twee jaren en de afwijking in bijzondere gevallen met 
rechterlijke toestemming, heeft het dwingende 5 + 5-regime 
voldoende soepelheid verkregen om, met behoud van zijn 
karakter als huurders beschermende regeling, niet tot een jegens 
de verhuurders onredelijke en ook uit economisch oogpunt 
onwenselijke verstarring te leiden. 

De Commissie is zich ervan bewust dat andere stelsels met 
betrekking tot de duur van de overeenkomst evenzeer denk
baar zijn. Zij heeft enkele daarvan zoals overeenkomsten van 
onbepaalde duur met beperkingen in de opzegging, enigszins 
in de trant van de huidige Huurwet, ook wel overwogen. Zij 
meent echter dat slecht het voorgestelde systeem enerzijds vol
doende tegemoet komt aan de behoefte van de huurder aan 
continuïteit, anderzijds eenvoudig is en zo min mogelijk over
last aandoet aan de justitiabelen. J) 

4. Opzegging na het tiende jaar. 
Bij het verstrijken van het tiende jaar herleeft de vrijheid 

van de verhuurder om de beschikking over het pand te her
nemen om hem moverende redenen: zijn bevoegdheid om tot 
opzegging over te gaan herleeft. l) 

Het uitgangspunt dat de verhuurder na tien jaren de vrije 
beschikking over het pand moet kunnen herkrijgen, impliceert 
intussen niet dat de huurder na het tiende jaar geen enkele 
bescherming zou behoeven. In het normale geval zal de ver
huurder de huurder ook na tien jaren in het genot van het 
pand laten; de vraag is of voor deze voortgezette verhouding 
geen bijzondere regels moeten gelden. Ook dan is continuïteit 
voor de huurder van bijzonder belang; van deze gezichtshoek 
uit is er weinig reden om in de eerste tien jaar van de huur
verhouding een strikte regeling te laten gelden en om in de 
gehele verdere periode de verhuurder volledig de vrije hand te 
geven. 

Deze overwegingen hebben ertoe geleid, om, met hand
having van het contract voor 5 + 5 jaar, het systeem van 
dwingende termijnen van vijf jaar ook na afloop van de tien
jarige periode te laten gelden. Met andere woorden: de ver-
verhuurder heeft na tien jaar de volledige beschikkingsbevoegd
heid. Hij kan om welke reden ook tot opzegging overgaan. 
Laat hij echter de huurverhouding met de oude huurder door
lopen, dan gaat een nieuwe termijn van vijf jaar in, zonder 
aanspraak van de huurder op verlenging. Bij het verstrijken 

i) De leden der Commissie, drs. H. Peschar, P. J. de Kruif en mr. L. 
de Vries zijn van oordeel, dat ook na het verstrijken van de termijn van 
tien jaren behoefte bestaat aan een zekere bescherming van de huurder 
tegen opzegging van de huurovereenkomst. Naarmate de huurder het 
bedrijf langer exploiteert, krijgt hij ook een groter belang bij het behoud 
daarvan. Voorts behoeft het niet zo te zijn, dat de investeringen steeds 
in het begin van de eerste tien jaren plaats vinden. Stellig moeten ook 
belangrijke investeringen na de tienjarige periode gedaan worden. Zij 
zouden derhalve een bepaling wenselijk achten, dat de huurder ook na 
de termijn van tien jaren bij de rechter tegen de opzegging kan opkomen, 
b.v. op grond dat de opzegging kennelijk onredelijk is, of dat de huurder, 
in vergelijking tot het belang, dat de verhuurder bij de opzegging heeft, 
onevenredig zwaar getroffen wordt. 

van vijf jaar geldt telkens hetzelfde. Een bijkomend voordeel 
van deze regeling is, dat het voor de verhuurder aantrekkelijk 
wordt om, als hij zijn pand verhuurd wil laten, de oude huur
der te kiezen: bij een nieuwe huurder is hij immers in beginsel 
voor tien jaar gebonden. 

5. Financiële aanspraken van de huurder uit hoofde van het 
einde der huurverhouding. 

Het hiervoor uiteengezette systeem van duur en opzegging 
geeft op zichzelf geen aanleiding tot een aanspraak van de 
huurder op vergoeding bij beëindiging van de huur. In één op
zicht wordt echter in het ontwerp een bijzondere vergoedings
aanspraak geschapen, nl. voor de goodwill die aan de ver
huurder toevalt doordat deze heeft opgezegd. 

Het komt in de praktijk geregeld voor dat een verhuurder 
aan het einde van de huur voordeel geniet, omdat in het pand 
een goed lopend bedrijf gevestigd is geweest. Hij zal het pand 
op gunstiger voorwaarden kunnen verhuren aan een huurder 
die er een gelijksoortig bedrijf in wil vestigen; hij kan ook 
zelf een gelijksoortig bedrijf in het pand beginnen en daarbij 
profiteren van de klantenkring van de oude huurder; van de 
nieuwe huurder die daarvan op gelijke wijze kan genieten, zal 
hij eveneens vaak een hogere huurprijs, of soms zelfs een be
drag ineens kunnen bedingen. In zoverre maakt hij gebruik 
van de goodwill, opgebouwd door een vorige gebruiker. Men 
moet hierbij ten aanzien van goodwill echter enige onder
scheidingen maken. Datgene wat in het spraakgebruik good
will wordt genoemd, vormt juridisch zowel als economisch een 
gecompliceerd verschijnsel. 

In de eerste plaats dient men erop bedacht te zijn dat ook 
goodwill genoemd wordt de waarde, gelegen in de gunstige 
ligging van het pand als vestigingsplaats voor bepaalde be
drijven; maar deze is niet toe te schrijven aan de huurder en 
kan daarom geen aanleiding geven tot financiële aanspraken 
van deze tegen de verhuurder. 

Ook bij de goodwill die door de activiteit van de huurder 
is ontstaan, moet verschil worden gemaakt. De huurder ver
liest deze goodwill veelal bij zijn vertrek, maar dit be
tekent nog niet dat de verhuurder daarvan voordeel geniet. 
Dat is b.v. niet het geval wanneer deze een schoenenzaak ves
tigt in een pand waar tot dan toe een slagerij was gedreven. 
M.a.w. er is goodwill, die door de huurder wordt verloren en 
aan de verhuurder toevalt, er is er ook die weliswaar door de 
huurder wordt verloren maar die daarmee ook vervlogen is. 
Omdat in het laatste geval van verrijking van de verhuurder 
geen sprake is, is er geen aanleiding hem met een vergoeding 
te belasten. Men zou trouwens kunnen stellen, dat de huurder 
het risico dat door hem gekweekte goodwill zou vervluchtigen, 
door het betrekken van een huurpand op zich heeft genomen. 

Voor een voorziening van beperkte aard is echter wel reden 
aanwezig. Indien de door de huurder geschapen waardever
meerdering niet vervluchtigt, maar aan de verhuurder toevalt, 
kan men zeggen dat de laatste ongegrond is verrijkt, ten koste 
van de eerste. Als gevolg van de werkzaamheid van de huurder 
verkrijgt de verhuurder de mogelijkheid om zich voordelen te 
verwerven, en die mogelijkheid wordt door hem gerealiseerd. 

Deze gedachte is in de voorgestelde regeling aldus uitgewerkt 
dat de verhuurder die de huur beëindigt aan de gewezen huurder 
een vergoeding schuldig is, indien in het pand een bedrijf wordt 
gevestigd, gelijksoortig aan dat van de gewezen huurder. Die 
regeling zal tevens een rem vormen tegen opzeggingen, gedaan 
om van de goodwill te profiteren. 

6. Overige voorzieningen inzake de huurovereenkomst. 
a. Huuroverdracht. 
Het is denkbaar dat de huurder gedurende de huurtijd een 

zeer zwaarwichtig belang zal krijgen om zijn bedrijf te ver
kopen. Overdracht van het bedrijf is dan niet mogelijk zonder 
overdracht van het huurrecht. Er is voor deze gevallen een 
bijzondere regeling ontworpen, in die zin dat de huuroverdracht 
met rechterlijke tussenkomst kan plaatsvinden indien de ver
huurder niet bereid is zijn medewerking te verlenen. Wanneer 
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van de huurder naar maatschappelijke opvattingen moeilijk 
anders verwacht kan worden dan dat hij zijn bedrijf overdraagt 
en hij daarvoor ook de huur moet overdragen, weegt het belang 
van de verhuurder om zich te houden aan een door hemzelf 
gekozen huurder niet zwaar genoeg. 

b. Onderhoud; verbeteringen. 
Voor het onderhoud is het geldende recht gehandhaafd, met 

dien verstande dat het — tijdelijke — artikel 26a Huurwet is 
overgebracht naar de regeling in het B.W. 

Nieuw is echter de bevoegdheid van de huurder om met 
rechterlijke machtiging, eventueel tegen de wil van de ver
huurder, wijzigingen te brengen in de inrichting en de gedaante 
van het gehuurde. Verbouwingen zijn voor het moderne bedrijf 
essentieel geworden; voor de huurder bestaat soms de econo
mische noodzaak om daartoe over te gaan. Met het aanbrengen 
van een nieuwe pui, het plaatsen van een nieuwe oven of het 
geschikt maken van een kruidenierswinkel voor de toepassing 
van het zelfbedieningssysteem, kan de winkelier niet achter
blijven bij zijn concurrenten. Het zou onjuist zijn indien de 
verhuurder hem zou kunnen beletten met de ontwikkeling in 
zijn branche mede te gaan. 

Het is mogelijk dat het pand door deze verbouwingen een 
waardevermeerdering ondergaat, doch de Commissie heeft hier 
geen voldoende reden in gezien om de verhuurder na afloop 
van de huurverhouding met een vergoeding te belasten. De 
huurder heeft de mogelijkheid om de omvang van de ver
bouwingen af te stemmen op de contractsduur; bovendien be
houdt hij het recht om bij het einde der huurverhouding het 
door hem aangebrachte weg te nemen (artikel 1603 B.W.). 

HOOFDSTUK III 
Vergoeding aan huurders bij onteigening, minnelijke verkrijging 
en opzegging, tussentijdse ontbinding en financiële consequenties 

A. Onteigening 
1. Inleiding. 
Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de ont

eigeningswet in 1851 blijkt, dat de wetgever bij de wettelijke 
bepalingen inzake de schadeloosstelling van de eigenaar in
geval van onteigening, afgezien van de vergoeding van de 
waardevermindering van het niet-onteigende, slechts gedacht 
heeft aan vergoeding van de waarde van het ontnomen goed. 
De vergoeding van alle andere schade, verder eenvoudigheids-
halve met de term bedrijfsschade aan te duiden, zoals wij die 
thans kennen, is een resultaat van de jurisprudentie sinds 1864. 
Bij zijn arrest van 23 december 1864, W 2652, overwoog de 
Hoge Raad dat bij de onteigeningswet is aangenomen het be
ginsel van een volledige vergoeding van alle schade die een 
rechtstreeks en noodzakelijk gevolg van de onteigening is. 
Sindsdien heeft de jurisprudentie het beginsel der volledige 
schadeloosstelling steeds verder uitgewerkt. 

Ten aanzien van de huurder van een verhuurd goed geeft 
de onteigeningswet sinds 1851 in artikel 42 nauwkeurig aan, 
welke schadeloosstelling de huurder kan ontvangen. In dit 
artikel wordt niet van de werkelijke schade welke de huurder 
lijdt uitgegaan, doch wordt een vaste maatstaf gegeven. In de 
toelichting op de Wet van 1851 werd destijds opgemerkt, dat 
deze maatstaf nodig was, omdat anders de stuitendste ongelijk
heid het gevolg van de beslissing der deskundigen zou zijn, 
daar hier veel minder dan bij de bepaling van de waarde van 
de eigendom vaste regels zich vanzelf aanbieden. 

Onder dit artikel viel tot 1938 ook de pachter van landbouw
grond. In 1941 werd in artikel 88 van het Pachtbesluit een 
afwijkende voorziening te zijnen aanzien getroffen. Aan de 
pachter werd in bepaalde gevallen recht op volledige schade
loosstelling toegekend. Sinds de Pachtwet van 1958 is de 
schadeloosstelling van de pachter bij onteigening in artikel 42a 
van de onteigeningswet neergelegd. Voor de huurders van be
drijfspanden is een van artikel 42 onteigeningswet afwijkende 
regeling getroffen bij de Wet van 8 december 1961, Stb. 425. 
Deze wet heeft een tijdelijk karakter; zij geldt tot 1 januari 1964. 

2. Volledige vergoeding bij onteigening. 
Waar aan de wetgever in 1851 een vergoeding van bedrijfs

schade zoals die uit het beginsel der volledige schadevergoeding 
voortvloeit, niet voor ogen heeft gestaan, is het begrijpelijk dat 
hij toen de vergoeding voor huurders heeft gefixeerd op de in 
artikel 42 omschreven bedragen. Men heeft aangenomen dat een 
huurder van onteigening slechts onbelangrijke schade zou 
ondervinden en dat maakte het gerechtvaardigd de vergoeding 
op vaste bedragen vast te stellen, waardoor geschillen over on
belangrijke schaden werden afgesneden. Doordat echter een
maal die vergoeding op bepaalde bedragen was gefixeerd, is 
de uitwerking die de rechtspraak met betrekking tot de zakelijke 
rechten aan het beginsel van volledige schadevergoeding heeft 
gegeven, aan de huurder geheel voorbijgegaan. Zolang de 
schade die onteigening aan de huurders toebracht in het al
gemeen slechts gering was, behoefde dat niet tot ernstige on
billijkheid te leiden. Echter is in het bijzonder voor de huurders 
van bedrijfspanden door de plaats die deze panden in hun 
bedrijf zijn gaan innemen — zie hiervoor § 2 van Hoofdstuk I 
van deze toelichting — de schade, met name de bedrijfsschade, 
die door onteigening van het huurrecht wordt toegebracht, van 
zo grote betekenis geworden, dat in de meeste gevallen de 
volgens het geldende artikel 42 berekende uitkering daarvoor 
geen redelijke schadeloosstelling meer vormt. Maar dat ont
neemt aan het artikel zijn grondslag. Men kan voor verhou
dingsgewijs onbelangrijke en dientengevolge ook onderling niet 
veel verschillende schaden vaste vergoedingen toekennen uit de 
overweging, dat de werkelijke schade en die vergoeding te 
weinig kunnen verschillen dan dat het een vaststelling van de 
in elk afzonderlijk geval geleden werkelijke schade zou recht
vaardigen. Als de schaden belangrijk worden, geldt die over
weging niet meer. 

Dat is ook de reden waarom naar het oordeel van de Com
missie het systeem van de tijdelijke wet niet moet worden ge
volgd. De willekeur van gefixeerde maxima is niet gerecht
vaardigd met betrekking tot belangrijke en onderling in be
langrijke mate verschillende schaden. En er is geen grond om 
aan te nemen dat rechters en deskundigen niet de werkelijke 
schade van de huurder met eenzelfde mate van nauwkeurig
heid zouden kunnen benaderen als de bedrijfsschade van de 
eigenaar en dat het berekenen van die werkelijke schade niet 
evenzeer door het bedrag ervan zou zijn gerechtvaardigd. Daar
gelaten wordt dan nog. dat van het stellen van maxima een 
verhogende werking met betrekking tot de vaststelling van de 
schadevergoeding kan uitgaan. 

De Commissie is er in het voorgaande reeds van uitgegaan, 
dat de huurder aan wie door de onteigening van het gehuurde 
goed zijn persoonlijk recht op dat goed wordt ontnomen, even
zeer aanspraak heeft op volledige schadevergoeding als degeen 
aan wie door onteigening een zakelijk recht wordt ontnomen. 
De aanspraak van de huurder op vergoeding is reeds door de 
wetgever van 1851 in het huidige artikel 42 erkend. Dat 
artikel 42 de schadeloosstelling fixeert, houdt volgens voren
staande uiteenzetting zeker niet in, dat men aan de huurder 
niet in beginsel eenzelfde aanspraak op vergoeding wilde geven 
als aan de eigenaar. Inmiddels was ten aanzien van de pachter 
het beginsel van de volledige vergoeding uitdrukkelijk in de 
Pachtwet neergelegd. Het bij de Pachtwet 1958 ingevoegde 
artikel 42a onteigeningswet, aan de pachter een recht op 
„schadeloosstelling" toekennende, bedoelt daarmede niet anders 
dan de — volledige — schadeloosstelling die ook aan de eige
naar toekomt, en bij de behandeling van de tijdelijke wet is wel 
van algemene aanvaarding van dat beginsel ook voor de huur
der gebleken. De Commissie oordeelt ook dit beginsel zo zeer 
voor de hand te liggen, dat zij een verdediging ervan overbodig 
acht. 

De uitbreiding van steden en dorpen voltrekt zich gewoonlijk 
in een overwegend agrarisch gebied, al kan het ook daarbij 
voorkomen, dat exploitanten van niet-agrarische bedrijfspanden 
het veld moeten ruimen. Het praktisch belang van het voorstel 
der Commissie springt in het oog, wanneer men zich er reken
schap van geeft, dat in de komende jaren zich in toenemende 
mate onteigeningen in de bebouwde kom zullen voordoen, 



32 

zulks in verband met saneringen, verkeersvoorzieningen en 
andere stadsverbeteringen. 

3. Beperking van de voorstellen lot huur van bedrijfsruimte. 
De op de grondslag van dit beginsel gedane voorstellen van 

de Commissie zijn in verband met de haar verstrekte opdracht 
beperkt tot de huur van bedrijfsruimte. Het is ook vooral ten 
aanzien van deze huur dat de onbillijkheid van het bestaande 
artikel 42 zich doet gevoelen, en de versterking die de voor-
stelten der Commissie met betrekking tot het huurrecht van de 
huurders van bedrijfsruimte inhouden, maakt in het bijzonder 
ten aanzien van de :en een wettelijke regeling van de vergoeding 
in geval van onteigening dringend noodzakelijk. 

Van een oordeel over de vraag of niet ook voor schadever
goeding in geval van onteigening van andere verhuurde goede
ren dan bedrijfsruimte een nadere wettelijke voorziening ge
wenst is, meent de Commissie zich te moeten onthouden. Vol
ledigheidshalve zij gewezen op de enigszins beperkte betekenis 
in het voorgestelde artikel 1 624, tweede lid, aan het woord be
drijfsruimte toegekend, waardoor met name ongebouwd on
roerend goed en beroepsruimte er buiten vallen. 

4. De schadeloosstelling in verband met de duur van het ge
bruik. 

De aan de huurder van bedrijfsruimte toekomende volledige 
schadeloosstelling -— mede omvattende vergoeding voor be
drijfsschade — zal in het algemeen moeten worden vastgesteld 
met toepassing van dezelfde regels die in de rechtspraak voor de 
berekening van de vergoeding van de eigenaar zijn ontwikkeld, 
zij het natuurlijk aangepast aan de tussen eigendom en huur
recht bestaande verschillen. Daartoe behoort vóór alles, dat de 
eigendom een naar duur onbeperkt recht is, de duur uiteraard 
een tijdelijk recht. Bij de berekening van de schadevergoeding 
zal op tal van punten —■ in het bijzonder met betrekking tot de 
bedrijfsschade — met de tijd dat de huur, indien niet ont
eigend ware, zou hebben voortgeduurd, worden rekening ge
houden. Van een voor onbepaalde tijd gesloten huurovereen
komst zal in dit verband die tijd zo nodig moeten worden ge
schat. Van een voor bepaalde tijd gesloten huurovereenkomst 
staat geenszins vast dat zij, indien niet onteigend ware, bij het 
einde van die bepaalde tijd zou zijn geëindigd. Men mag zelfs 
zeggen dat in de regel huurverhoudingen, ongeacht de tijd 
waarvoor eventueel opeenvolgende overeenkomsten uitdrukke
lijk of stilzwijgend gesloten worden, voortduren en dus, al 
eindigt uit de aard der zaak iedere huurverhouding, het beëin
digen ervan een bijzondere gebeurtenis is. De vraag rijst of de 
wet bij de bepaling van de aan de huurder toekomende ver
goeding met dit feitelijk voortduren rekening moet houden. 

De Commissie beantwoordt deze vraag op de in deze para
graaf te ontwikkelen gronden bevestigend. Zij beroept zich ter 
rechtvaardiging van haar antwoord vooreerst op het beginsel 
dat, sinds de Hoge Raad bij arrest van 23 december 1864, W 
2652 aan de eigenaar vergoeding voor bedrijfsschade toekende, 
aan deze vergoeding ten grondslag ligt. Dit beginsel is immers, 
dat bij onteigening niet alleen de waarde van het onteigende 
recht wordt vergoed, maar ook de schade die wordt geleden 
door de ontneming van het feitelijk gebruik dat op grond van 
dat recht door de onteigende van het goed wordt gemaakt. De 
eigenaar krijgt dus vergoeding voor het verlies van zijn indivi
duele gebruikspositie, d.w.z. voor het feit dat het bedrijf dat 
hij zonder de onteigening waarschijnlijk op zijn eigendom 
zou zijn blijven uitoefenen, tengevolge van de onteigening daar 
niet meer kan worden uitgeoefend. Of de eigenaar zonder de 
onteigening het bedrijf in werkelijkheid zou hebben voortgezet, 
of zou hebben kunnen voortzetten, en zo ja, of dit op de oude 
voet zou zijn geschied, is op het ogenblik van de onteigening 
niet met zekerheid te zeggen. Op dat moment moeten de fac
toren die op de kans op voortzetting van invloed zijn, worden 
geschat. 

Anders gezegd: de eigenaar ontvangt als bedrijfsschadever
goeding een bedrag, waarin alle risico's die zijn bedrijf, indien 
niet onteigend ware, zou hebben gelopen, zijn verdisconteerd. 
Deze risico's zijn deels van economische aard (een bepaald 

product kan uit de markt raken, voorts risico's van algemene 
aard als crises en monetaire en belastingmaatregelen, enz.), 
deels van technische aard (veroudering van bepaalde procé-
dé's, van octrooien, enz.), deels ook van zuiver feitelijke aard 
(verval van de wijk waarin een winkel is gevestigd, teniet
gaan van het goed door een natuurramp, enz.). Daarnaast be
staan eveneens risico's van juridische aard: de onzekerheid of 
men zal blijven behoren tot een bepaalde verkooporganisatie als
mede of bepaalde leveringscontracten zullen voortduren. Ook 
met de kans op voortzetting van contractuele verhoudingen 
wordt derhalve bij de bedrijfsschadevergoeding van de eige
naar rekening gehouden. 

Bij de schadeloosstelling van de pachter worden dergelijke 
risico's in beginsel op dezelfde wijze geschat en in het bedrag 
der schadevergoeding tot uitdrukking gebracht. Het verschil 
met de eigenaar is, dat de kans op voortzetting van bestaande 
contractuele verhoudingen hier niet alleen van belang is voor 
wat het bedrijf zou opbrengen als het verder uitgeoefend zou 
kunnen worden, maar ook voor de beschikking over het goed, 
dus voor de vraag of en hoelang het bedrijf verder zou kunnen 
worden uitgeoefend. Ook deze kans wordt door de rechter op 
het ogenblik van de onteigening begroot, nu de wet geen 
andere richtlijn geeft dan dat met die kans „wordt rekening 
gehouden". Zij is onder de Pachtwet 1958, behalve van de 
lopende contractsduur, hiervan afhankelijk, of de verpachter 
aan het einde van de lopende of van een volgende pacht van de 
hem ingevolge artikel 36 Pachtwet toekomende bevoegdheid 
om zich tegen verlenging te verzetten, gebruik zou hebben ge
maakt en of alsdan de rechter, ingevolge artikel 38 beslissend 
naar billijkheid, — afgezien van de bijzondere gevallen der 
artikelen 39 e.v. — verlenging zou hebben toegestaan. Voor de 
berekening van de bedrijfsschadevergoeding van de pachter 
moet bij de onteigening derhalve de kans dat de pachtverhou-
ding zonder onteigening zou hebben voortgeduurd, in aan
merking worden genomen en begroot. 

Met betrekking tot de aanspraak op schadevergoeding bij 
onteigening verschilt naar het oordeel der Commissie de positie 
van de huurder niet wezenlijk doch slechts gradueel van die van 
de pachter. Als de voorstellen van de Commissie omtrent de 
wettelijke regeling van de huur van bedrijfsruimte worden aan
vaard, zal het normale geval zijn dat de huurovereenkomst 
telkens met vijf jaar wordt verlengd zolang zij niet door de 
verhuurder wordt opgezegd. Verschil met de pacht is er dan 
alleen in zoverre dat (de opzegging aan het einde van de eerste 
vijf jaar daargelaten) de huurder zich tegen opzegging niet kan 
verzetten. Wordt aan de huurder bij onteigening vergoeding 
voor bedrijfsschade toegekend, dan moet dus enkel met de 
kans dat de verhuurder de huur niet zou hebben opgezegd, 
worden gerekend en niet mede,- als bij de pacht, met de mo
gelijkheid dat de rechter ondanks de opzegging, naar billijkheid 
de overeenkomst zou hebben verlengd. Maar ook afgezien van 
de thans door de Commissie voorgestelde regeling van de huur 
van bedrijfsruimte, houdt het rekening houden met de kans 
dat de huurverhouding zou hebben voortgeduurd, geen wezen
lijke afwijking in van de blijkens de bovenstaande uiteenzetting 
voor de berekening van bedrijfsschadevergoeding geldende be
ginselen. Doordat de huurder door de onteigening het gebruik 
van het gehuurde verliest, wordt hem met de andere aan het 
gebruik verbonden goede en slechte kansen de kans op het 
voortduren van een voor onbepaalde tijd aangegane huurover
eenkomst dan wel op het voortduren van de huurverhouding 
na het verstrijken van een overeengekomen bepaalde duur ont
nomen. Voor dit verlies komt hem naar die beginselen ver
goeding toe, mits de kans steunde op het ontnomen recht. Tot 
de aan de huurder krachtens zijn huurecht toekomende ge
bruikspositie behoort, dat hij een bijzondere plaats inneemt, 
omdat hij ingevolge dat recht reeds het gebruik van het goed 
heeft, op grond waarvan voortzetting van de huur veelal zal 
volgen. Vergoeding voor de ontneming van de op deze positie 
en dus op de huurovereenkomst steunende kans is dus in over
eenstemming met die beginselen. Men kan zeggen, dat een 
principiële beslissing omtrent die beginselen reeds in 1864 door 
de Hoge Raad in zijn arrest van dat jaar werd genomen. Ar-
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tikcl 42a onteigeningswet — in navolging van artikel 88 Pacht-
besluit —■ voor de pacht en het voorgestelde artikel 42 voor de 
huur bouwen op de toen aanvaarde beginselen voort. 

Bovendien zou, als men met de mogelijkheid van verlenging 
geen rekening zou houden, de schadevergoeding afhankelijk 
zijn van een juridisch criterium dat in de praktische werke
lijkheid overigens vaak in het geheel geen rol speelt en in de 
voorstelling der betrokkenen iedere betekenis voor de omvang 
der schade mist. Eenmaal aangevangen huurverhoudingen 
blijven, onverschillig de termijn waarvoor zij zijn aangegaan 
of verlengd, voortbestaan totdat zich een bijzondere omstan
digheid voordoet die haar einde veroorzaakt. Het voortduren 
is regel, het eindigen betrekkelijk een uitzondering. De over
eengekomen termijnen hebben in feite geen betekenis voor de 
vraag of de huur zal eindigen, maar uitsluitend voor de vraag 
op welk tijdstip, indien zij zal eindigen, het einde zal vallen. 
Houdt men in geval van onteigening bij de bepaling van de 
schadevergoeding slechts rekening met de lopende overeen
gekomen duur, dan gebruikt men een voor de feitelijke wer
kelijkheid willekeurig en naar de overtuiging van de Commissie 
voor betrokkenen onbegrijpelijk criterium. En dan veroorzaakt 
men, om met de wetgever van 1851 te spreken (zie hoofdstuk 
III, § 1), de „stuitendste" ongelijkheid. Huurders die ten aan
zien van de kans dat zij zonder onteigening het gehuurde 
hadden kunnen blijven gebruiken in volkomen gelijke positie 
verkeren, zouden geheel verschillende vergoedingen krijgen al 
naar de toevallige duur van de lopende contractstermijn. Boven
dien zou dan ook het toevallige tijdstip van de onteigening en 
daarmee ook de duur van het onteigeningsgeding van belang 
worden. 

5. Huurverhoudingen, aangegaan na de goedkeuring van 
een bestemmingsplan. 

Volgens het bij de Pachtwet 1958 ingevoegde artikel 42a 
onteigeningswet wordt ingeval van onteigening bij de bepaling 
van de aan de pachter toe te kennen schadevergoeding niet 
altijd rekening gehouden met de kans dat de pacht, als niet 
onteigend ware, zou zijn verlengd. Dat geschiedt namelijk in
gevolge het derde lid van dat artikel niet, indien de pacht-
verhouding is aangevangen nadat aan het verpachte bij een 
goedgekeurd uitbreidingsplan of wederopbouwplan een niet tot 
de landbouw betrekkelijke bestemming is gegeven. 

De Commissie heeft zich afgevraagd, of een bepaling van 
overeenkomstige strekking ook met betrekking tot de huurders 
van bedrijfspanden zou behoren te worden opgenomen. De 
reden hiertoe zou dan zijn, dat een huurder die na de goed
keuring van een bestemmingsplan, waarbij aan het gehuurde 
een andere bestemming dan die van bedrijfspand is gegeven, 
de huurovereenkomst heeft aangegaan, zich daarbij er reken
schap van kon geven, dat zijn bedrijfsuitoefening ter plaatse 
slechts van beperkte duur zou kunnen zijn. De Commissie heeft 
zich echter gerealiseerd, dat de huur en verhuur van bedrijfs
panden in het bijzonder in de bebouwde kommen zich zal 
voordoen; uitbreidingsplannen worden daar in de huidige tijd 
in het algemeen niet vastgesteld en ook wederopbouwplannen 
komen daar thans — behoudens enkele uitzonderingen — niet 
meer tot stand. Na het in werking treden van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening zullen bestemmingsplannen voor de be
bouwde kom kunnen worden vastgesteld; veelal zullen zij dan 
verband houden met een voornemen tot sanering van het stads
gedeelte. Er zal dan echter toch wel enig verschil bestaan bij 
vergelijking met de bestemmingsplannen voor het uitbreidings
gebied; in het algemeen gesproken zullen de laatstgenoemde 
aanmerkelijk sneller tot verwezenlijking komen dan de eerst
genoemde; de ervaring heeft geleerd, dat de realisering van 
saneringsplannen veelal aanzienlijk langere tijd kan vergen, 
dan het in exploitatie brengen van onbebouwde terreinen. 
Om die reden meent de Commissie dat het niet juist zou zijn, 
op gelijke wijze, als in artikel 42a der onteigeningswet is ge
schied, in een wettelijke bepaling de invloed van een stede-
bouwkundige maatregel op de te betalen schadeloosstelling neer 
te leggen. De Commissie meent overigens dat dit niet weg
neemt, dat bij het bepalen van de bedrijfsschade mede op de 

feitelijke situatie — waaronder mede het bestaan van de stede-
bouwkundige regeling is begrepen —, alsmede op de daarmede 
samenhangende verwachtingen voor de toekomst, moet worden 
gelet. 

B. Minnelijke verkrijging en opzegging 

6. Aankoop door publiekrechtelijke lichamen. 
Inleiding. 

Volgens de door de Commissie voorgestelde regeling van 
de huurovereenkomst zal de verhuurder de voor de wettelijke 
duur aangegane huurovereenkomst na de eerste vijl' jaar kunnen 
opzeggen indien hij het verhuurde behoeft voor eigen gebruik. 
Voorts zal hij vervolgens telkens na vijf jaar geheel vrij zijn 
de overeenkomst te beëindigen. De beëindiging verplicht de 
verhuurder niet tot enige schadevergoeding. Dat in geval van 
onteigening met betrekking tot de door de onteigenende partij te 
betalen schadevergoeding ook rekening wordt gehouden met 
de kans dat de huur zou zijn verlengd, is hiermede uiteraard 
niet in strijd; dat, indien niet was onteigend, de huurder in
geval van niet-verlenging geen recht op schadevergoeding zou 
hebben gehad, zal bij de bepaling van de schadevergoeding 
wegens de onteigening in aanmerking worden genomen. 

Tot veel verschil van mening heeft in de Commissie aan
leiding gegeven het geval dat de verkrijging van de beschikking 
over het verhuurde niet geschiedt langs de weg van onteigening, 
doch middel van aankoop, tezamen met opzegging van de 
huurovereenkomst. Door de koop eindigt de huur niet, het 
publiekrechtelijk lichaam volgt de verkoper als verhuurder in 
de bestaande overeenkomst op. Maar als verhuurder kan nu 
het publiekrechtelijk lichaam die overeenkomst beëindigen 
tegen het ingevolge de wet geldende — of het in afwijking 
daarvan door de oorspronkelijke partijen overeengekomen — 
tijdstip en wel, als geen voorziening getroffen wordt, zonder tot 
schadevergoeding gehouden te zijn. Terwijl dus het publiek
rechtelijk lichaam indien het in dit geval tot onteigening zou 
overgaan, een schadevergoeding aan de huurder zou moeten 
betalen, waarin eventueel zou zijn begrepen een vergoeding 
voor de kans dat zonder onteigening de huur na bedoeld tijd
stip zou hebben voortgeduurd, kan het door aankoop en be
ëindiging van de huur het pand zonder schadevergoeding vrij 
van huur ter beschikking krijgen. 

Enkele leden achtten dit verschil in gevolgen tussen minne
lijke aankoop gevolgd door opzegging en onteigening gerecht
vaardigd: de huurder heeft slechts een beperkt recht, binnen 
de wettelijke grenzen onderworpen aan beëindiging door de 
verhuurder; wie, door aankoop verhuurder geworden, de over
eenkomst beëindigt doet niet anders dan een uit de overeen
komst zelve voortvloeiend recht uitoefenen, hetwelk de huurder 
krachtens die overeenkomst tegen zich moet laten gelden; wie 
in het gegeven geval onteigent daarentegen maakt een hem 
krachtens overheidsgezag doch niet krachtens de huurovereen
komst toekomend recht geldend. Verwezen zij hiervoor naar 
de minderheidsnota, ingediend door Prof. Mr. S. F. L. Baron 
van Wijnbergen, Mr. F. J. Beunke en Prof. Dr. S. O. van 
Poelje. 

Andere leden konden met betrekking tot de vergoeding 
tussen aankoop en opzegging door de overheid enerzijds en 
onteigening anderzijds geen verschil zien. Bij beide treedt de 
overheid op ter behartiging van het algemeen belang en eindigt 
het recht van de huurder uitsluitend en alleen omdat dit in het 
algemeen belang noodzakelijk is en zijn belang daarvoor moet 
wijken, terwijl zijn recht, ware dit niet het geval geweest, zou 
hebben voortgeduurd. 

Van het standpunt van de huurder gezien, zijn aankoop en 
onteigening gelijk in zoverre dat beide geheel buiten hem om 
gaan. Men stelde daarbij het geval van twee in geheel dezelfde 
positie verkerende huurders die bij beëindiging van de huur 
nauwkeurig dezelfde schade zouden lijden; werd van de een 
het pand voor zeker doel onteigend, dan kreeg hij deze schade 
volledig vergoed, werd van de ander door de overheid het pand 
voor hetzelfde doel aangekocht en de huur beëindigd, dan kreeg 
deze andere geen vergoeding. 
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7. Schadevergoeding in geval van minnelijke aankoop en 
opzegging van de huur door publiekrechtelijke lichamen. 

Geheel afgezien van deze theoretische overwegingen meent 
de meerderheid van de Commissie dat men, eenmaal uitgaande 
van de beginselen dat bij onteigening de huurder vergoeding 
wordt gegeven voor feitelijke verwachtingen omtrent het voort
duren van de huurverhouding, de huurder, op grond van de 
hier volgende praktische overwegingen, ook bij minnelijke 
aankoop en opzegging van de huur door de overheid aanspraak 
op vergoeding moet geven voor het verloren gaan van de 
mogelijkheid dat zonder aankoop de huur met de oorspronke
lijke verhuurder zou zijn verlengd. Tot deze meerderheid be
horen ook leden die een principiële grondslag voor zulk een 
aanspraak niet aanwezig achten. 

Het is op zichzelf zeker alleszins gerechtvaardigd en zelfs in 
overeenstemming met artikel 17 onteigeningswet dat de over
heid die ten algemenen nutte de beschikking over zekere ver
huurde panden behoeft, deze in de eerste plaats door minnelijke 
aankoop tracht te verkrijgen. Als echter de overheid na zo
danige aankoop de huur door opzegging kan beëindigen zonder 
aan de huurder schadevergoeding schuldig te zijn, komt tussen 
aankoop en opzegging enerzijds en onteigening anderzijds een 
zeer aanmerkelijk verschil te bestaan: in geval van onteigening 
immers is aan de huurder wèl vergoeding verschuldigd, en niet 
alleen voor de ontneming van de lopende contractsduur, maar 
ook voor de ontneming van de kans dat zonder onteigening 
de huur na afloop van die duur zou zijn verlengd. Voor de 
huurder maakt het dan dus groot verschil of de overheid het 
gehuurde onteigent dan wel in der minne aankoopt en opzegt. 
Aankoop in der minne met opzegging versteekt hem van het 
hem bij onteigening toekomende recht op vergoeding. Te zijnen 
aanzien is het echter volkomen toevallig of de weg van ont
eigening dan wel die van minnelijke aankoop gevolgd wordt, 
hij heeft daarover geen enkele zeggenschap. Het is de verhuur
der die hierover beslist en die niet verplicht is bij zijn beslis
sing ook maar in enig opzicht met het belang van de huurder 
rekening te houden. Minnelijke aankoop zou aan de overheid 
steeds het voordeel bieden dat zij daardoor de in geval van ont
eigening aan de huurder verschuldigde vergoeding uitspaart. Dit 
kan er toe leiden dat zij de verhuurder tot verkoop in der minne 
tracht te bewegen door hem meer te bieden dan hij zelf bij ont
eigening zou ontvangen. De verhuurder ontvangt aldus ten 
nadele van de huurder meer dan waarop hij bij onteigening 
recht zou hebben, de overheid is ten nadele van de huurder 
voordeliger uit dan bij onteigening zolang maar het bedrag dat 
zij de verhuurder méér betaalt dan hem bij onteigening ver
schuldigd ware, blijft onder de bij onteigening aan de huurder 
te betalen vergoeding. De verhuurder profiteert er aldus ten 
koste van de verhuurder van, dat hij het in handen heeft door 
in minnelijke aankoop toe te stemmen, voor de overheid de 
vergoeding te besparen van de schade die de huurder lijdt. 

Hoe weinig aantrekkelijk deze figuur is, heeft de regeling 
die onder het Pachtbesluit op dit punt voor de pacht gold, 
afdoende aangetoond. Ook zij kende de pachter bij onteigening 
schadevergoeding toe, maar gaf hem geen aanspraak op ver
goeding als de overheid het gepachte kocht en zich vervolgens 
met succes tegen verlenging verzette op grond dat het gepachte 
een nict-agrarische bestemming zou krijgen. Het is juist omdat 
bleek dat overheid en verpachter het middel van minnelijke 
aankoop gebruikten om zich op de wijze als hierboven om
schreven ten nadele van de pachter te bevoordelen, dat in de 
Pachtwet 1958 het voorschrift van artikel 48 is opgenomen, 
hetwelk bij niet-verlenging op grond dat aan het gepachte een 
niet-agrarische bestemming wordt gegeven, de verpachter tot 
schadevergoeding verplicht. 

8. Hel oogmerk van het publiekrechtelijk lichaam om de 
onteigeningsvrrgoeding van de huurder te ontgaan, is niet be
slissend. 

Een regeling van gelijke strekking acht de Commissie dan 
ook voor de huur volstrekt noodzakelijk. Zij heeft nog over
wogen of de verplichting tot schadevergoeding niet beperkt zou 
kunnen worden tot de gevallen waarin de overheid en de ver

huurder de weg van aankoop in der minne in plaats van ont
eigening gekozen hebben, speciaal om ervan te profiteren dat 
daardoor de schadeloosstelling aan de huurder ontgaan zou 
worden. In het bijzonder in die gevallen kan gesproken worden 
van een gebruik maken van de zwakke positie van de huurder. 
Afgezien echter van de moeilijkheid van het vinden van een 
criterium voor zodanig gebruik, kan naar het oordeel van de 
meerderheid der Commissie het voor onteigening aanvaarde 
beginsel dat aan de huurder ook vergoeding toekomt voor de 
ontnomen kans dat de huur zonder onteigening zou hebben 
voortgeduurd, niet bevredigend verwezenlijkt worden als de 
toepassing van dit beginsel afhankelijk is van het toeval van 
minnelijke aankoop of onteigening. 

9. Schadevergoeding, indien een ander dan een publiek
rechtelijk lichaam de huur opzegt en vervolgens eigendoms
overgang aan het publiekrechtelijk lichaam plaats vindt. 

Om dezelfde reden acht zij nog een verder gaande bepaling 
vereist. Een publiekrechtelijk lichaam dat een verhuurd goed 
vrij van huur ter beschikking wenst te krijgen kan dit bereiken 
door het goed van de verhuurder te kopen en vervolgens nadat 
het door levering verhuurder is geworden, de huur te be
ëindigen. Het kan echter hetzelfde bereiken door het goed 
te kopen en bij de koop overeen te komen dat levering zal 
geschieden nadat de verkoper als verhuurder de huur beëindigd 
zal hebben. Zou in het eerste geval — beëindiging door het, 
verhuurder geworden publiekrechtelijk lichaam ■— wel schade
vergoeding aan de huurder verschuldigd zijn, in het tweede 
geval — beëindiging door de oorspronkelijke verhuurder ten
einde het goed vrij van huur aan het publiekrechtelijk lichaam 
te kunnen leveren —niet, dan zou het weer van het toeval van 
de keuze tussen beide wijzen van uitvoering afhangen, of de 
huurder recht heeft op schadevergoeding of niet. Deze invloed 
van het toeval heeft de Commissie in het voorgestelde artikel 
1636a, tweede lid, willen uitschakelen door de huurder, ook 
als de oorspronkelijke verhuurder met het oog op levering 
aan het openbaar lichaam opzegt, recht op schadevergoeding 
te geven. Daarmee wordt tevens voorkomen dat verkoper en 
koper de weg van beëindiging van de huur door de verkoper 
kiezen juist om schadevergoeding aan de huurder te ontgaan. 

Deze schadevergoeding moet alleen dan verschuldigd zijn 
als de verhuurder opzegt teneinde te kunnen voldoen aan zijn 
verplichting om vrij van huur aan een publiekrechtelijk lichaam 
te leveren. De moeilijkheid van het bewijs van deze grond 
voor de opzegging maakt enkele bewijsvoorschriften wenselijk. 
Het is gerechtvaardigd om, behoudens tegenbewijs, aan te 
nemen dat, wanneer een goed binnen een jaar na opzegging 
door de verhuurder geleverd wordt aan een publiekrechtelijk 
lichaam, opzegging is geschied om vrij van huur aan dit 
lichaam te kunnen leveren. Vindt levering meer dan een jaar 
na de opzegging plaats, dan moet de huurder het verband 
tussen opzegging en levering bewijzen. 

10. Beperkingen op de schadevergoedingsplicht van het pu
bliekrechtelijk lichaam. 

De verplichting van een publiekrechtelijk lichaam om in 
geval van opzegging aan de huurder schadevergoeding te be
talen, geldt slechts als dit lichaam door eigendomsovergang 
verhuurder is geworden, doch niet als het zelf een huurover
eenkomst betreffende een hem in eigendom toebehorend pand 
heeft gesloten. Er is geen grond aan te voeren waarom de over
heid de door haarzelf gesloten huurovereenkomst betreffende 
haar eigendom — die zij wellicht ten koste van schadever
goeding verkregen heeft — slechts ten koste van schadever
goeding zou mogen beëindigen. Wie van de overheid huurt 
heeft te aanvaarden, dat niet-voortzetting van de huur verwacht 
moet worden om redenen die zich ten aanzien van een particu
liere verhuurder niet voordoen. 

De Commissie meent dat bovendien de verplichting tot scha
devergoeding in het geval dat een publiekrechtelijk lichaam 
door aankoop verhuurder wordt, moet vervallen als het eerst 
geruime tijd na de eigendomsovergang tot beëindiging van de 
huur overgaat. In het ontwerp is deze tijd op vijf jaar gesteld. 
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Het moet voor publiekrechtelijke lichamen mogelijk blijven, 
panden die pas in een min of meer verwijderde toekomst ten 
openbare nutte gebruikt zullen moeten worden, zich tijdig door 
aankoop te verschaffen zonder dat zij daardoor in de ver
plichting vallen te zijner tijd schadevergoeding te moeten be
talen. In zodanig geval is ook niet aan te nemen, dat de oor
spronkelijke verhuurder van het publiekrechtelijk lichaam een 
extra voordeel kan bedingen omdat hij bij minnelijke verkoop 
aan dat lichaam een ingeval van onteigening aan de huurder 
te betalen vergoeding uitspaart. En als een publiekrechtelijk 
lichaam een verhuurd pand aankoopt, weet in het algemeen 
de huurder dat hij te zijner tijd het pand zal moeten verlaten. 
Gedurende een periode van vijf jaar is hij dan dooreengenomen 
zeker in staat zijn schade aanmerkelijk te beperken. 

11. Schadevergoeding na opzegging door particulieren in 
verband met eigendomsovergang. 

In de voorgaande paragrafen is gesproken over schadevergoe
ding aan huurders bij opzegging in gevallen, waarin een pu
bliekrechtelijk lichaam de eigendom van een verhuurd of ver
huurd geweest zijnd pand heeft verkregen. Voor de huidige 
praktijk zal deze casus-positie de meeste betekenis hebben. 
Toch rees bij de Commissie de vraag, of een wettelijke voor
ziening te dezer zake niet mede voor particulieren, en dus niet 
uitsluitend voor publiekrechtelijke lichamen zou moeten gelden. 
De meerderheid der Commissie is tot de conclusie gekomen, 
dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. Hoewel 
het thans, indien de uitvoering van bepaalde werken in het 
algemeen belang nodig is, meestal zo gaat dat een publiekrech
telijk lichaam de benodigde panden door aankoop tracht te ver
krijgen, vervolgens de bestaande bebouwing afbreekt en daarna 
tot uitvoering van de werken overgaat, kan toch niet gezegd 
worden dat het optreden van een publiekrechtelijk lichaam in 
dit verband een onmisbaar vereiste is. Het kan ook zijn dat 
particulieren door aankoop panden verwerven teneinde werken 
uit te voeren, die ook door een publiekrechtelijk lichaam in het 
algemeen belang zouden kunnen worden ter hand genomen. In
dien hiervoor over werken wordt gesproken, moet daarbij in de 
eerste plaats worden gedacht aan het totstandbrengen van een 
geheel nieuwe bebouwing, al dan niet gepaard gaande met een 
wijziging van het stratenplan. Wanneer b.v. in een gemeente 
een saneringsplan bestaat, is het denkbaar dat de realisering 
daarvan voor een deel of voor het geheel geschiedt door parti
culiere ondernemers, zonder de tussenfase van eigendomsver-
krijging door een publiekrechtelijk lichaam. De vraag of een 
publiekrechtelijk lichaam zich al dan niet zal belasten met de 
eigendomsverkrijging van de benodigde onroerende goederen, 
is afhankelijk van het inzicht in tal van uiteenlopende beleids-
aangelegenheden. De Commissie meent echter dat het ant
woord op deze vraag geen invloed moet hebben op de schade
vergoeding aan huurders van bedrijfspanden. Immers, dan zou 
de vraag of een publiekrechtelijk lichaam dan wel een parti
culiere ondernemer zich met de grondverwerving belast, beslis
sen over het al dan niet bestaan van een aanspraak van de huur
der op schadeloosstelling. Op die wijze zou toch nog een stuk 
ongelijke behandeling van huurders van bedrijfspanden blijven 
bestaan. De Commissie meent daarom dat een sluitende rege
ling meebrengt, dat ook een voorziening wordt getroffen voor 
het geval dat opzegging plaats vindt binnen een bepaalde perio
de, nadat particulieren de eigendom van verhuurde panden ver
worven hebben. 

Deze regeling ten aanzien van particulieren dient evenwel 
beperkt te blijven tot die gevallen die vergeleken kunnen wor
den met de aankopen van publiekrechtelijke lichamen. Naar het 
oordeel van de Commissie kan die begrenzing worden gevonden 
door, in navolging van de Wet van 8 december 1961, Stb. 425, 
het criterium in de wet neer te leggen dat de eigendomsverkrij
ging plaats heeft om, na afbraak van het gebouwde, werken in 
het algemeen belang uit te voeren. Op die wijze wordt het ge
vaar van een ongelijke behandeling — ongelijk zowel uit het 
oogpunt van de huurder, als ook uit het gezichtspunt van het 
publiekrechtelijk lichaam — vermeden. 

Deze regeliiig dient echter, evenals bij de publiekrechtelijke 
lichamen, beperkt te worden tot de huurovereenkomsten, die 
door eigendomsverkrijging zijn overgenomen. 

De rechter zal zelfstandig moeten oordelen over de vraag, 
of de uitvoering van bepaalde werken in het algemeen belang 
geschiedt. Het derde lid van artikel 16366 komt hem daarbij 
echter te hulp. Wanneer de werken dienen tot verwezenlijking 
van een bestemmingsplan, strekkend tot reconstructie van een 
bebouwde kom, kan zonder verder onder/ock worden aangeno
men dat die werken in het algemeen belang zijn. De vaststel
ling van een zodanig bestemmingsplan is geheel ingegeven door 
het algemeen belang. De terminologie van dit lid is ontleend 
aan artikel 32 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

Een belangrijke minderheid der Commissie kan zich niet ver
enigen met het voorstel om aan de huurder recht op schade
vergoeding toe te kennen in het geval dat degeen die door 
eigendomsovergang verhuurder is geworden de huurovereen
komst opzegt met het oog op werken in het algemeen belang. 
Tot deze minderheid behoren uiteraard de leden die iedere aan
spraak op schadevergoeding in geval van opzegging verwerpen, 
óók indien de opzegging door een openbaar lichaam geschiedt 
(zie de minderheidsnota van prof. mr. S. F. L. baron van Wijn
bergen, mr. F. J. Beunke en prof. dr. S. O. van Poele1)). 
Bovendien echter is een aantal leden wel bereid een aanspraak 
op vergoeding te aanvaarden in geval van opzegging door een 
openbaar lichaam, maar niet in geval van opzegging door een 
andere verhuurder-). Grondslag van de wettelijke regeling is 
naar hun mening, dat de verhuurder na de eerste tien jaar en 
vervolgens telkens na vijf jaar zich weer de vrije beschikking 
over zijn eigendom kan verschaffen en de huur door opzegging 
kan beëindigen, onverschillig om welke reden hij deze beschik
king wenst en zonder dat hij deswege aan de huurder of wie 
ook verantwoording schuldig is. Met deze grondslag is in strijd 
dat de verhuurder, indien hij om bepaalde redenen opzegt een 
verplichting tot schadevergoeding zou hebben. Nochtans menen 
deze leden dat een verplichting daartoe in geval van opzegging 
door de •— door eigendomsovergang verhuurster geworden ■— 
overheid moet worden aanvaard. Echter niet omdat zij in dat 
geval haar op zichzelf billijk achten, maar uitsluitend en alleen 
omdat zij menen dat zonder haar de naar hun mening nood
zakelijke regeling der schadevergoeding bij onteigening niet te 
verwezenlijken is; men zie het uitvoerige betoog in § 7. Ten 
aanzien van opzegging door anderen dan de overheid geldt deze 
overweging niet. Voor schadevergoeding bij opzegging door an
deren bestaat naar de mening van deze leden geen enkele 
grond3). 

Bovendien achten zij de in artikel 16366 voor deze ver
goeding gegeven regeling ook op zichzelf niet aanvaardbaar. 
Schadevergoeding is naar dit artikel alleen verschuldigd als 
de opzegging geschiedt met de bedoeling dat zekere werken 
zullen worden uitgevoerd. Maar het verband tussen opzegging 
en uitvoering van die werken kan in feite van zó verschillende 
aard zijn, dat een redelijke en technisch bruikbare scheiding 
tussen de gevallen waarin dit verband nog wel, en waarin het 
niet meer een grond voor schadevergoeding zal zijn, juist voor 
degeen die heeft opgezegd niet te maken is. Dat klemt te meer, 
omdat de verhuurder die opzegt daarvoor geen redenen behoeft 
op te geven. Men moet daarvoor met ficties werken — en heeft 
dat in het artikel ook gedaan — die deze leden niet meer ver
antwoord lijken. Hier komt dan nog bij, dat tussen opzegging 
en uitvoering van werken in heel veel gevallen zulk een lang 
tijdsverloop zal liggen, dat de betekenis van de schadevergoe
ding voor de huurder er aanmerkelijk door zal zijn afgenomen. 
Dat vergoeding verschuldigd is zal immers pas bij het uitvoeren 
van de werken komen vast te staan. 

L) Zie voor de opvatting van prof. dr. S. O. van Poelje de laatste 
alinea onder nr. 2 van de minderheidsnota. 

2 ) Prof. mr. Ph. A. N. Houwing, mr. A. W. L. van Haersma Buma, 
drs. A. W. Hermse, ir. W. N. van Nooten, mr. W. M. J. C. Phaf, mr. W. 
R. G. C. van Solinge, mr. L. M. N. Schweitzer en prof. mr. J. Valkhoff. 

3 ) Het lid der Commissie, mr. W. M. J. C. Phaf, is bovendien van 
mening, dat de regeling de ongewenste consequentie heeft dat opzegging 
door een ander dan de overheid tot schadevergoeding verplicht, wanneer 
degeen die opzegt optreedt in het algemeen belang, terwijl geen schade
vergoeding verschuldigd is, wanneer hij zijn eigen belang dient. 
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C. Tussentijdse ontbinding op vordering van de overheid 
12. De hiervoor besproken bepalingen hebben geenszins de 

strekking om tegen te gaan dat de publiekrechtelijke lichamen 
de door hen benodigde panden, indien deze verhuurd zijn, door 
minnelijke aankoop en niet door onteigening verkrijgen. In
tegendeel meent de Commissie dat een beletsel moet worden 
weggenomen hetwelk de door haar voorgestelde wettelijke rege
ling van de huur tegen zodanige minnelijke aankoop zou kun
nen vormen. Na die regeling zullen, naar verwacht mag wor
den, de meeste huurovereenkomsten slechts om de vijf jaar be
ëindigd kunnen worden. Een publiekrechtelijk lichaam dat een 
verhuurd pand koopt zal, rekening houdend met de voorge
stelde opzeggingstermijn, in het gunstigste geval na één jaar, 
in het ongunstigste geval eerst na zes jaar de huur kunnen be
ëindigen. In het bijzonder in die gevallen waarin het publiek
rechtelijk lichaam zal overgaan tot verwezenlijking van een 
bij een goedgekeurd bestemmingsplan vastgestelde bestemming, 
kunnen deze lange termijnen een bezwaar opleveren tegen 
verkrijging van gehuurd goed door minnelijke aankoop. Het 
lijkt daarom gewenst om in het bijzonder in die gevallen aan 
het publiekrechtelijk lichaam de bevoegdheid te geven om 
tussentijds ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen. 
Die bevoegdheid behoeft aan het lichaam alleen toe te komen 
als het door eigendomsverkrijging tijdens de huur verhuurder 
is geworden. Een publiekrechtelijk lichaam dat zelf een huur
overeenkomst sluit, vindt in de wettelijke regeling van de huur 
voldoende mogelijkheden zijn belang bij beëindiging van de 
huur op het door hem gewenste tijdstip veilig te stellen. 

Uiteraard heeft de huurder bij zodanige tussentijdse ontbin
ding aanspraak op schadevergoeding. Zoals hij bij regelmatige 
opzegging door een publiekrechtelijk lichaam, nadat dit door 
eigendomsovergang verhuurder is geworden, recht zal hebben 
op vergoeding door verlies van de kans dat zonder die eigen
domsovergang de huurverhouding zou hebben voortgeduurd 
(artikel 1636a, zie boven § 7), zo moet ook hier, behalve met 
de door de tussentijdse ontbinding verloren gaande lopende 
contractsduur, met die kans rekening worden gehouden. 

D. Financiële consequenties 
13. Uiteraard heeft de Commissie de vraag onder het oog 

gezien, welke de financiële consequenties zullen zijn van het 
toekennen van een volledige schadevergoeding aan de huurder 
op bovenstaande voet ingeval van onteigening en ingeval van 
— regelmatige of tussentijdse — beëindiging van de huurover
eenkomst door of ten behoeve van de door eigendomsover
gang verhuurster geworden overheid. Een schatting van die 
consequenties is bij gebreke van gegevens onmogelijk. Door 
redenering laat zich echter wel vaststellen dat die consequenties 
geenszins bijzonder zwaar zullen zijn. Gewaarschuwd moet hier 
worden tegen gelijkstelling van pacht en huur in dit opzicht. 
Door de in Nederland — althans tot nu toe — bestaande 
schaarte aan landbouwgrond is de kans dat een pachter bij 
verlies van de door hem gepachte grond door onteigening of 
door beëindiging van de pachtovereenkomst andere grond zal 
kunnen krijgen, in het algemeen niet groot. Vaak zal dan ook 
de hem toekomende vergoeding moeten worden berekend op 
de basis van liquidatie van zijn bedrijf. Het is vooral met de 
op die basis vastgestelde vergoedingen dat zeer grote bedragen 
gemoeid kunnen zijn. Ten aanzien van de huurders van be
drijfspanden ligt de zaak anders. Meestal bestaat de mogelijk
heid dat zij na kortere of langere tijd een ander pand ter be
schikking krijgen. Men bedenke in het bijzonder ook dat, naar 
de aan de Commissie verstrekte opdracht, de door haar voor
gestelde regeling bedoeld is te gelden in een toestand waarin 
een zeker evenwicht van vraag en aanbod op de markt van 
bedrijfspanden bestaat. Voor de huurder zal mitsdien de schade 
niet in liquidatie maar in verplaatsing van zijn bedrijf bestaan: 
verhuiskosten, kosten van inrichting van een nieuw pand, re
clamekosten en andere aanloopkosten in het bedrijf in een 
nieuw pand, schade door stagnatie tijdens de verplaatsing, ver
lies van goodwill, een minder gunstige stand, e.d. Aan de tijd 
gedurende welke de huur zonder onteigening, respectievelijk 

zonder beëindiging door of ten behoeve van een publiekrechte
lijk lichaam nog zou hebben geduurd, komt te dien aanzien 
geen grote invloed toe. 

Te verwachten is in dit verband ook, dat de overheid veelal 
door maatregelen harerzijds de schade zal beperken. Reeds nu 
streeft zij er naar vervangende panden voor de huurders te 
vinden en daardoor liquidatie van hun bedrijf te voorkomen. 
Wanneer eenmaal een wettelijke regeling bestaat die volledige 
schadevergoeding toekent, zal zij dat in nog sterkere mate 
doen. 

Artikelsgewijze toelichting 
Aangezien in de algemene beschouwingen de hoofdpunten 

uitvoerig zijn besproken, wordt in de thans volgende toelichting 
op de artikelen enkel op een aantal bijzondere punten ingegaan. 

Artikel 1624. Het ontwerp geeft geen nadere bepaling van 
het begrip „bedrijf", dat in de definitie van het tweede lid 
voorkomt. Dit berust op de overweging dat het ontwerp in 
het Burgerlijk Wetboek wordt opgenomen. Het begrip „bedrijf" 
moet derhalve in dezelfde zin worden verstaan, als waarin het 
begrip elders in de privaatrechtelijke wetgeving voorkomt. Met 
name is hierbij gedacht aan bepalingen als artikel 1915 van 
het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 6 en 16 van het Wet
boek van Koophandel. 

Onder bedrijfsruimte is de door het kantoor van het bedrijf 
ingenomen ruimte begrepen. Wel zullen in veel gevallen de 
redenen voor de voorgestelde regeling als in de algemene be
schouwingen uiteengezet, in het bijzonder die van de plaats
gebondenheid, ten aanzien van bedrijfskantoren minder 
klemmen. Het is echter niet mogelijk gebleken een praktisch 
bruikbare onderscheiding te maken tussen bedrijfskantoren die 
wel, en die niet onder de regeling zouden moeten vallen. 

De regeling is toepasselijk op die huurovereenkomsten die 
de huurder de bevoegdheid geven het gehuurde voor de uit
oefening van een bedrijf te gebruiken. Een gebruik voor dat 
doel door een huurder zonder dat hij daartoe krachtens de 
huurovereenkomst bevoegd is, maakt de overeenkomst niet 
tot huur van bedrijfsruimte. 

Artikel 1625. De in dit artikel genoemde vijf jaren zijn 
uitsluitend de eerste vijf jaar van de overeenkomst; voor de 
volgende tijdvakken van vijf jaar geldt artikel 1629. Verwezen 
moge worden naar § 2 van hoofdstuk II van de algemene toe
lichting. 

Het ontwerp geeft een eigen regeling voor de huur en ver
huur van bedrijfspanden, welke op een aantal punten, met name 
ten aanzien van de beëindiging en de stilzwijgende wederin-
huur, van de algemene bepalingen betreffende huur en verhuur 
afwijkt. Om deze redenen zijn enige artikelen van het Burgerlijk 
Wetboek, welke betrekking hebben op de huur en verhuur van 
huizen, niet van toepassing op bedrijfsruimten verklaard. 

Artikel 1626. Reeds de omstandigheid dat verlenging van 
de huurovereenkomst tegen de wil van de verhuurder kan 
plaats hebben, brengt mede, dat verandering in de huurprijs 
gebracht moet kunnen worden. Maar ook afgezien daarvan 
maken de ingevolge de wet geldende lange termijnen de moge
lijkheid van verandering wenselijk. Wanneer b.v. de algemene 
huurprijs inmiddels is gestegen, heeft de verhuurder er aan
spraak op, dat een dienovereenkomstig verhoogde huurprijs 
wordt vastgesteld. Gewijzigde omstandigheden kunnen ook 
daaruit bestaan, dat een pand een gunstiger ligging heeft ver
kregen, b.v. door een verandering van het karakter van een 
wijk of door wijziging van de bebouwing. Niet uitgesloten is 
ook, dat voor een verlaging aanleiding bestaat, b.v. indien de 
opbrengstmogelijkheden van het bedrijf door ongunstige ont
wikkeling van de omstandigheden welke voor de ligging van 
belang zijn, zijn gedaald. Het recht van de huurder op een 
eerste termijn van tien jaar, zou aan praktische betekenis in
boeten indien hij steeds gebonden zou blijven aan de bij de 
;;anvang overeengekomen huurprijs. 

Het artikel schrijft voorafgaand overleg met de wederpartij 
niet voor. Het ontbreken van zodanig overleg leidt dus niet tot 
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niet-ontvankelijkverklaring. Wel loopt de partij, die zonder enig 
overleg een vordering tot nadere vaststelling van de huurprijs 
bij de rechter aanhangig maakt, het risico, dat de rechter de 
proceskosten als nodeloos veroorzaakt zal beschouwen, zodat 
de eiser in de kosten wordt veroordeeld, ook al wordt zijn 
vordering toegewezen (zie artikel 56, eerste lid, laatste zin, 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 

Het is mogelijk, dat een procedure over nietigverklaring van 
een opzegging zo lang duurt, dat de beslissing van de rechter 
valt na het tijdstip waarop de verlenging ingaat. Daarom is 
bepaald dat de vordering tot nadere vaststelling van de huur
prijs eventueel nog drie maanden na de nietigverklaring kan 
worden ingesteld. 

Artikel 1627. Naar de ratio van de voorgestelde regeling 
is er geen reden de verhuurder tegen het eindigen van de huur 
na vijf jaar te beschermen. Daarom is alleen in nietigverklaring 
van een opzegging van de verhuurder voorzien. 

Hoewel de termijn van opzegging ingevolge het eerste lid 
een jaar bedraagt, is het nochtans mogelijk dat op het tijdstip, 
waarop het tijdvak van vijf jaar eindigt, de rechter nog geen 
beslissing over de nietigverklaring van de opzegging heeft ge
nomen. Hierin voorziet het derde lid, dat in dat geval de huur 
doet voortduren en de nietigverklaring doet terugwerken. 

Artikel 1628. De gronden welke de rechter tot aanvaarding 
van de door de verhuurder gedane opzegging moeten leiden, 
zijn besproken in § 2 van hoofdstuk II van de algemene toe
lichting. 

Wat de groep van personen betreft, ten behoeve van wie een 
beroep op eigen gebruik kan worden gedaan, zij opgemerkt, 
dat deze dezelfde is, als in artikel 41 van de Pachtwet. 

Ten aanzien van de grond, dat de huurder zich niet heeft 
gedragen zoals een goed huurder betaamt, is op de zojuist aan
gehaalde plaats in de algemene toelichting er reeds op gewezen 
dat op ait punt een verdere bescherming van de verhuurder 
nodig is dan de mogelijkheid van ontbinding krachtens artikel 
1302 B.W. hem geeft. Het kan zeer wel zijn dat de wijze van 
exploitatie, zonder dat zij gezegd kan worden wanprestatie op 
te leveren van dien aard is, dat van de verhuurder niet verlangd 
kan worden, dat hij de overeenkomst continueert. Bovendien 
valt te bedenken, dat niet elke wanprestatie grond tot ont
binding oplevert. Een wanprestatie kan onvoldoende zijn voor 
een ontbinding op grond van artikel 1302, doch wel voldoende 
zijn voor aanvaarding van de opzegging. 

In de algemene toelichting is voorts reeds de grond van het 
tweede lid aangegeven. Daaraan zij hier nog toegevoegd dat 
het respijt van drie jaar voor de huurder niet behoort te gelden 
in geval van verkoop aan iemand ten behoeve van wie de ver
huurder beroep op eigen gebruik zou kunnen doen. Ware dit 
niet bepaald, dan zou b.v. de verhuurder wel ten behoeve van 
zijn zoon op grond van eigen gebruik kunnen opzeggen, maar 
die zoon zou, wanneer hij door koop verhuurder zou zijn ge
worden, dit niet zelf kunnen doen. 

Een nietigverklaring volgens het tweede lid bedoelt aan de 
huurder in gevallen waarin de verhuurder terecht beroep op 
eigen gebruik doet, nog een naar tijdsduur beperkt uitstel van 
het einde van de huurovereenkomst te geven. De huurover
eenkomst eindigt dan van rechtswege op het nadere, door de 
rechter ingevolge dit lid bepaalde tijdstip. Is echter de behoefte 
voor eigen gebruik niet aannemelijk gemaakt, dan vernietigt de 
rechter de opzegging zonder meer en vangt dus een nieuwe 
periode van vijf jaar aan. 

Artikel 1629. In dit artikel zijn de hoofdpunten van de ont
worpen regeling neergelegd: 

1. een tien-jarige termijn; 
2. verlenging van rechtswege telkens met vijf jaar, tenzij 

opzegging heeft plaats gevonden; 
3. geen mogelijkheid van nietigverklaring van zodanige op

zegging. 
Artikel 1630. Teneinde onzekerheid te voorkomen over de 

rechtsgevolgen van de overeenkomst die ontstaat, doordat de 
huurder in het genot is gebleven en gelaten, is deze overeen

komst als de verlenging van de voorafgaande overeenkomst 
aangemerkt, waarop de bepalingen voor een ingevolge artikel 
1629 verlengde overeenkomst toepasselijk zijn. 

Artikel 1631. Het aan het slot van § 7 van hoofdstuk I van 
de algemene toelichting besproken dwingendrechtelijk karakter 
is neergelegd in het eerste lid van dit artikel. 

De woorden „bijzondere omstandigheden" in het tweede lid 
kwamen reeds voor in artikel 5 van de Pachtwet van 1937 en 
zijn sindsdien in de pachtwetgeving een geijkte term geworden; 
zie thans artikel 12, vierde lid, van de geldende Pachtwet. Zij 
hebben op zichzelf geen vastomlijnde betekenis, doch bedoelen 
slechts een rem aan te leggen door eraan te herinneren, dat er 
steeds een bijzondere aanleiding moet zijn voor een afwijkend 
beding. Wil de verhuurder b.v. slechts een huurovereenkomst 
voor drie jaar sluiten zonder daarvoor aan de feitelijke situatie 
een grondslag te kunnen ontlenen, dan zal de rechter zijn goed
keuring onthouden. 

De terminologie van het derde lid is ontleend aan het arrest 
van de Hoge Raad van 12 april 1946, N.J. 1946, no. 509. 

Artikel 1632. De bepaling, vervat in het eerste lid, is toe
gelicht in § 3 van hoofdstuk II van de algemene toelichting. 

Het eerste lid laat alle vrijheid zonder rechterlijke tussen
komst afwijkende bedingen ten aanzien van de duur overeen 
te komen, mits de duur daardoor niet langer wordt dan twee 
jaar. 

Men moet echter niet aati de regeling kunnen ontkomen 
door telkens overeenkomsten voor korte duur te sluiten. Het 
tweede lid doet daarom de overeenkomst nadat twee jaren ver
streken zijn, onder de dwingendrechtelijke regeling vallen, ook 
al zou opnieuw een korte duur zijn overeengekomen. Het van 
rechtswege komen te gelden van de overeenkomst voor de wet
telijke termijn kan evenwel op eenvoudige wijze worden voor
komen door een daartoe strekkend beding te maken krachtens 
artikel 1631, tweede lid, uiteraard met de volgens dit artikel 
vereiste goedkeuring. Hebben partijen dit niet reeds bij het 
aangaan van de overeenkomst gedaan, dan kunnen zij het 
krachtens artikel 1632, derde lid, alsnog doen bij nadere over
eenkomst. Deze moet zijn gesloten voor het einde van de twee 
jaar. Het verzoek aan de rechter tot goedkeuring van deze over
eenkomst moet eveneens vóór dat tijdstip ingediend zijn. De 
goedkeuring kan door de rechter nog na dat tijdstip worden 
verleend. 

In het vijfde lid is de mogelijkheid geopend, dat de huurprijs 
nader wordt vastgesteld. De verhuurder is er bij de oorspron
kelijke huurprijsbepaling van uitgegaan dat de huurovereen
komst twee jaar of korter zou duren. Had hij voorzien, dat hij 
zoveel langer aan zijn wederpartij zou zijn gebonden, dan zou 
hij wellicht een andere huurprijs hebben verlangd. Deze kan 
nu alsnog door de rechter worden vastgesteld. Ook de huurder 
kan uiteraard een nadere vaststelling van de huurprijs vragen. 

Artikel 1633. Verwezen wordt naar § 6 onder b van hoofd
stuk II van de algemene toelichting. 

Voorgeschreven is, dat de toestemming van de verhuurder 
aan de huurder om de inrichting of gedaante van het verhuurde 
te veranderen een schriftelijke moet zijn, zulks om onzekerheid 
achteraf omtrent het al dan niet bestaan van de toestemming 
te vermijden. Bovendien is het nodig geoordeeld, dat de toe
stemming vooraf verleend wordt ter voorkoming van de moei
lijkheden, die zich zouden voordoen als de toestemming ge
weigerd zou worden, nadat de veranderingen reeds zouden zijn 
uitgevoerd. 

Wanneer aan de machtiging een voorwaarde wordt verbon
den, heeft het niet-nakomen daarvan tot gevolg dat de machti
ging als niet verleend geldt en dat eventuele veranderingen dus 
onbevoegd zijn aangebracht. Dat gevolg is in vele gevallen 
bezwaarlijk. Daarom is in het vierde lid bepaald dat ook een 
last kan worden opgelegd. Nakoming van een last kan in rechte 
worden gevorderd; de niet-nakoming van de last tast de toe
stemming niet aan. 

Artikel 1634. In zeer veel huurcontracten komt een bepaling 
voor, die compensatie als hier bedoeld uitsluit. Dit artikel geeft 
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de rechtei de bevoegdheid om ook als zulk een bepaling ge
maakt is vergelijking ten volle of wel voor een deel toe te 
staan. Hij kan anderzijds ook compensatie uitsluiten in ge
vallen waarin de overeenkomst dit niet doet. 

Artikel 1635. In § 6 onder b van hoofdstuk II van de alge
mene beschouwingen is betoogd, dat huuroverdracht uitsluitend 
in aanmerking komt in verband met overdracht van het bedrijf 
van de huurder. Stringente regels die de rechter bij zijn be
slissing in acht zou moeten nemen, kan de wet niet geven. Het 
artikel geeft evenwel in tweeërlei opzicht een richtsnoer. In 
de eerste plaats kan huuroverdracht slechts worden toegestaan, 
indien het belang dat de huurder bij de overdracht van zijn 
bedrijf heeft, zwaarwichtig is. In de tweede plaats is de rechter 
tot afwijzing verplicht indien de voorgestelde huurder niet vol
doende waarborgen voor een richtige nakoming van de huur
overeenkomst en voor een behoorlijke bedrijfsvoering biedt 
ongeacht derhalve de belangen welke de huurder bij de over
dracht van zijn bedrijf mocht hebben. Aangezien het hier 
tegenover de verhuurder om een gedwongen vervanging van 
de huurder gaat, behoeft de verhuurder geen genoegen te 
nemen met een huurder, die niet voldoende solide is of van 
wie een behoorlijke exploitatie niet verwacht kan worden. 

Voor het in het derde lid gemaakte onderscheid tussen voor
waarde en last, zij verwezen naar de toelichting op artikel 
1633. 

Artikel 1636. In § 5 van hoofdstuk II van de algemene 
beschouwingen is de regeling in dit artikel neergelegd, toege
licht. 

Het recht van de huurder op vergoeding bestaat alleen, wan
neer de huurovereenkomst door opzegging door de verhuurder 
is geëindigd, derhalve niet bij eindigen op andere wijze, b.v. 
door opzegging door de huurder, bij onderling goedvinden, 
door verloop van een overeengekomen duur, door ontbinding 
door de rechter. Het eindigen van de overeenkomst na een 
verlenging als bedoeld in artikel 1628, derde lid, is als een 
eindigen door opzegging door de verhuurder aan te merken. 

Geen recht op vergoeding bestaat dus b.v. als de huur met 
goedkeuring van de rechter voor een van de wettelijke duur 
afwijkende tijd is aangegaan. Dat acht de Commissie gerecht
vaardigd, omdat de huurder dan weet, dat zijn recht slechts van 
beperkte duur zal zijn, zodat de bedrijfsuitoefening in het ge
huurde ook slechts van tijdelijke aard zal kunnen zijn. 

Artikelen 1636a, 1636b en 1636c. Deze artikelen zijn uit
voerig toegelicht in de algemene beschouwingen. Slechts zij ten 
aanzien van artikel 1636c nog opgemerkt dat onder „wil ver
wezenlijken", als vermeld in het eerste lid, tevens is begrepen: 
wil doen verwezenlijken. 

Artikel II, onder 1. Deze bepaling is uitvoerig toegelicht in 
de algemene beschouwingen. 

1. De ondergetekenden kunnen niet meegaan met de be
schouwingen van de Commissie, vervat in Hoofdstuk III, §§7 
t/m 11. In dit gedeelte van haar rapport zet de Commissie de 
gronden uiteen, die haar er toe gebracht hebben voor te stellen, 
de artikelen 1636a en 1636b in het Burgerlijk Wetboek op te 
nemen. 

Het betoog van de Commissie valt uiteen in twee gedeelten, 
die vrij los van elkaar schijnen te staan. Het eerste gedeelte 
(§§7 t/m 10) bevat de toelichting op het voorgestelde artikel 
1636a B.W. Aan deze beschouwingen ligt een naar het oordeel 
van de ondergetekenden onjuiste veronderstelling ten grondslag. 

Artikel II, onder 5, 7 en 8. Artikel 42, vierde lid, onteige
ningswet bepaalt niet alleen dat het aangaan, maar ook dat 
de verlenging van de huurovereenkomst na de tervisielegging 
ten gevolge heeft dat door de onteigenende partij geen schade
loosstelling aan de huurder verschuldigd is. Artikel 95, tweede 
en derde lid, houdt voor de onteigening in het belang van de 
volkshuisvesting een gelijke bepaling in. 

In het stelsel, neergelegd in het wetsontwerp van de Com
missie, wordt de verlenging van de huurovereenkomst als nor
maal verondersteld. De verhuurder die na de tervisielegging 
in een verlenging zou bewilligen, zou daarmee niet iets doen 
dat hij eigenlijk behoorde na te laten; door rechterlijke tussen
komst zou de verlenging trouwens zijns ondanks tot stand ge
bracht kunnen worden. Het zou daarom niet juist zijn wanneer, 
zoals de artikelen 42 en 95 thans voorschrijven niet de ont
eigenende partij maar de verhuurder de schade die voor de 
huurder door de niet-verlenging ontstaat, zou moeten ver
goeden. 

Wanneer de hieruit voortvloeiende wetswijziging beperkt zou 
blijven tot bedrijfsruimte, zou een ingewikkelde uitzonderings
bepaling nodig zijn om het bestaande systeem voor ander on
roerend goed te handhaven. Ook b.v. bij woningen is evenwel 
de verlenging van de huurovereenkomst zozeer een normaal 
verschijnsel geworden, dat de gevolgen welke de artikelen 42 
en 95 daaraan hechten niet meer gerechtvaardigd geacht kun
nen worden. Het schijnt daarom verkieslijk om in dit opzicht 
geen verschil tussen bedrijfsruimte en ander onroerend goed 
te maken. 

Artikel III. In dit artikel wordt de kantonrechter tot de 
bevoegde rechter gemaakt voor alle gedingen terzake van huur 
van bedrijfsruimte. Dit voorstel sluit aan bij de thans bestaande 
competentie van de kantonrechter in huurzaken. De Commissie 
heeft geen aanleiding gevonden hierin verandering te brengen. 

Artikel IV. De wijzigingen onder 1 en 2 zijn een gevolg van 
de wijziging onder III. 

Het onder 3 vermelde artikel 125/: van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering is opgenomen, omdat zich bij de 
goedkeuring van afwijkende bedingen als bedoeld in het voor
gestelde artikel 1631, tweede lid, het geval kan voordoen, dat 
er nog geen tegenpartij is. Aangezien van verzoekschrift wordt 
gesproken, zijn de regels van de oneigenlijke rechtspraak van 
toepassing. 

Artikel V. De artikelen 1636a en 1636c behoren naar het 
oordeel van de Commissie toepassing te vinden op -bijzondere 
bij de wet ingestelde publiekrechtelijke lichamen, die een deel 
van de taak van een der in de definitie van artikel 1636a, 
vierde lid, genoemde publiekrechtelijke lichamen overnemen. 
Dat geldt thans reeds voor het Havenschap Delfzijl. Ten aan
zien van nieuw in te stellen lichamen zal dit telkens afzonder
lijk bezien moeten worden. De genoemde artikelen zouden 
toepasselijk moeten zijn op het openbaar lichaam Rijnmond, 
voorzien in het aanhangige wetsontwerp no. 6780. 

De meerderheid van de Commissie meent (§§ 7 en 8), dat 
de overheid, die een pand nodig heeft, de keus zou hebben 
tussen de weg van minnelijke aankoop en die van onteigening. 
Wanneer die keus dan bepaald zou worden door het oogmerk 
te ontkomen aan het betalen van schadevergoeding aan de 
huurder, zou er sprake zijn van „profiteren" door de overheid 
(en mogelijk ook door de verhuurder) ten nadele van de huur
der, en van „gebruik maken van de zwakke positie van de 
huurder". 

Naar de mening van de ondergetekenden vindt deze gedach-
tengang geen grond in de realiteit. De overheid, die een pand 
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nodig heeft, tracht dit te kopen. Eerst wanneer dit niet mogelijk 
blijkt wordt de dure, riskante en tijdrovende weg van ont
eigening overwogen. Met andere woorden: de overheid gaat 
eerst onteigenen als zij geen keus meer heeft, als de weg langs 
minnelijke aankoop onbegaanbaar blijkt te zijn. 

Voorrang van minnelijke aankoop is niet alleen een eis van 
doelmatig bestuur, maar ingevolge artikel 17 van de onteige
ningswet, ook een rechtsplicht. Verontachtzaming van deze 
rechtsplicht — nonchalante onteigenaars hebben het ervaren — 
leidt tot ontzegging van de eis tot onteigening. 

Het voorkómen van een onteigeningsprocedure kan daarom 
nimmer misbruik opleveren. Minnelijke aankoop is de normale 
procedure. Een huurder kan zich er niet over beklagen, dat 
minnelijke aankoop hem „versteekt" van voordelen, die hem bij 
onteigening zouden toevallen. Niemand heeft recht op onteige
ning. Wanneer de Commissie dan ook stelt (§ 8), dat naar haar 
oordeel de voor onteigening voorgestelde regeling ter zake van 
schadevergoeding aan de huurder niet bevredigend verwezen
lijkt kan worden, als de toepassing afhankelijk is van het toe
val van minnelijke aankoop of onteigening, miskent zij het sub
sidiaire karakter van de onteigeningsprocedure, zomede het aan 
ons onteigeningsrecht ten grondslag liggende principe, dat min
nelijke aankoop uitgangspunt behoort te zijn voor de onteige
ningsregeling, en niet omgekeerd. 

Het schijnt dan ook minder juist te stellen — zoals de 
meerderheid van de Commissie doet ( § 7 ) — dat onder het 
pachtregime van voor 1959 overheid en verpachter het middel 
van minnelijke aankoop gebruikten „om zich . . . . ten nadele 
van de pachter te bevoordelen". Deze formulering suggereert, 
dat deze handelingen onoirbaar waren. Maar waarom is dan 
koop va een verhuurd pand door een particulier, die het pand 
zelf wil gaan gebruiken, of het aan een ander wil verhuren, niet 
onoirbaar? Ook de meerderheid van de Commissie wil echter 
in dat geval aan de huurder geen aanspraak op schadevergoe
ding geven. 

Wellicht ziet de Commissie de grondslag voor de aanspraak 
van de huurder op schadevergoeding bij opzegging door de 
overheid-koper in de omstandighed, dat vele aankopen tot stand 
komen met de mogelijkheid van onteigening op de achtergrond. 
De schadevergoeding zou in dat geval het karakter dragen van 
vergoeding van schade als gevolg van rechtmatige overheids-
daad. Maar dit voorstel gaat dan, gezien het feit, dat van in
breuk op enig recht geen sprake is, verder dan hetgeen volgens 
de tot dusver heersende opvattingen wenselijk is (vgl. b.v. de 
praeadviezen voor de Nederlandse Juristenvereniging, Hande
lingen N.J.V. 1955, I, prof. mr. W. G. Vegting, blz. 31—39, 
jhr. mr. J. H. de Brauw, blz. 125—128). Hoe dit zij, de Com
missie is in gebreke gebleven gronden aan te geven voor de 
aanspraak van de huurder op schadevergoeding in de gevallen 
waarop het voorgestelde artikel 1636« B.W. betrekking heeft. 

Naar de mening van de ondergetekenden vormt de mogelijk
heid, dat de overheid het pand koopt, voor de huurder een 
onderdeel van het normale huurdersrisico, evenzeer als dat het 
geval is met de mogelijkheid, dat een particulier een pand koopt 
met de bedoeling het zelf te gaan gebruiken. Dit overheidsop
treden behoort tot de maatschappelijke ontwikkelingen, waar
voor het risico individueel dient te worden gedragen (vgl. de 
hiervoor vermelde beschouwingen van Vegting). In wezen komt 
het voorstel van de meerderheid van de Commissie er dan ook 
op neer, dat aan de huurder een verdergaande bescherming 
wordt gegeven, dan de Commissie zelf, blijkens haar beschou
wingen in Hoofdstuk II, noodzakelijk acht. 

De ondergetekenden zien hiervoor niet voldoende reden. Met 
name zijn zij van oordeel, dat de ongelijkheid, die er zal ont
staan tussen gevallen, waarin minnelijke aankoop mogelijk 
blijkt, en gevallen waarin onteigend moet worden, geen grond 
kan opleveren voor de door de meerderheid van de Commissie 
voorgestelde regeling. De gevallen zijn immers niet gelijk. 

Bij onteigening wordt aan de huurder, met doorbreking van 
zijn contractuele rechtspositie, een recht ontnomen. Bij opzeg
ging na minnelijke aankoop ageert de overheid uit de, met 
medewerking van de huurder tot stand gekomen, overeenkomst. 

De omstandigheid, dat het van de verhuurder zal afhangen, 
of de huurder in de ene dan wel in de andere positie zal komen 
te verkeren, kan geen grond zijn voor het toekennen van 
schadeloosstelling bij regelmatige opzegging. De huurder is nu 
eenmaal in allerlei opzichten van de verhuurder afhankelijk. 
Dat vloeit uit de aard van de huurverhouding voort. 

Ook de door de Commissie vermelde regeling, die de wet
gever in 1958 met betrekking tot pacht heeft getroffen, kan 
niet als precedent gelden. De overwegingen, die de wetgever 
ertoe hebben gebracht een zo ruime bescherming van de 
pachter in het leven te roepen, als thans in de Pachtwet is 
neergelegd, gelden, ook volgens de Commissie, niet ten aanzien 
van huurders van bedrijfspanden. 

Bij het tot standkomen van de in de Pachtwet neergelegde 
regeling met het oog op minnelijke aankoop (artikel 48, dat 
overigens geen onderscheid maakt tussen overheidslichamen en 
particulier) heeft ongetwijfeld mede een rol gespeeld de 
minder gunstige ontwikkeling, die zich heeft voorgedaan onder 
vigueur van het Pachtbesluit. 

De ondergetekenden verwachten echter niet, dat een soort
gelijke ontwikkeling zich met betrekking tot huurders van 
bedrijfspanden zal gaan voordoen, indien de door de Com
missie voorgestelde regeling ten aanzien van de minnelijke 
aankoop niet zou worden ingevoerd. De aan huurders van 
bedrijfspanden toe te kennen schadeloosstellingen terzake van 
onteigening zullen immers van een andere orde van grootte zijn 
dan de aan pachters toekomende schadevergoedingen. 

Bij huurders zal de schadevergoeding zelden op liquidatie-
basis worden berekend, terwijl bovendien de schade slechts voor 
een deel door de onteigening wordt veroorzaakt. De onteige
ning is er immers slechts oorzaak van, dat schade die naar 
menselijke berekening — door beëindiging van de huurver
houding — toch eens geleden zou worden, zich nu eerder 
voordoet. De schadevergoeding zal dan ook doorgaans slechts 
uit rente van schade bestaan. 

De ondergetekenden verwachten evenmin, dat de verhuurder 
bij minnelijke verkoop veel meer zal ontvangen, dan hem bij 
onteigening zou worden toegekend. Door manipulaties als welke 
de Commissie vreest, zal de gemeente immers niet alleen de 
marktprijs, maar daarmede ook de onteigeningsvergoedingen 
omhoog drijven. Het systeem van artikel 40 van de onteige
ningswet brengt nu eenmaal mede, dat de onteigeningsver
goeding de verkeerswaarde volgt, die in het door de Commissie 
veronderstelde geval, mede door het overheidsoptreden wordt 
beïnvloed. 

Indien huurders van aan de gemeente toebehorende bedrijfs
panden in moeilijkheden zouden dreigen te geraken ten gevolge 
van ontruimingen, waartoe de gemeente contractueel gerechtigd 
is, zou dit wellicht voor de gemeentebesturen aanleiding kunnen 
zijn tot het in het leven roepen van in het sociale vlak liggende 
voorzieningen. Mogelijk kan ook artikel 49 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening uitkomst bieden. Het komt de onderge
tekenden echter onjuist voor deze moeilijkheden op te lossen 
door aan de huurders in het civiele recht gefundeerde aan
spraken te geven. 

2. Het betoog van de Commissie ter toelichting op het 
voorgestelde artikel 1636/> B.W. gaat van een ander uitgangs
punt uit dan de beschouwingen over artikel 1636«. Hier is niet 
de onteigeningsregeling punt van vertrek, maar de voorgestelde 
regeling bij minnelijke aankoop door de overheid. 

Men kan de Commissie toegeven, dat het willekeurig zou 
zijn, als alleen de overheid bij opzegging na aankoop aan de 
huurder schadevergoeding zou moeten betalen. Maar de grens, 
die de Commissie thans in het voorgestelde artikel 1636/) 
trekt, is even willekeurig. Waarom zou een koper, wiens activi
teiten ook het algemeen belang blijken te dienen, schadever
goeding moeten betalen, en een koper, die alleen zijn particu
liere belang dient, niet? 

De Commissie heeft ook hier vermeden de rechtsgrond voor 
de aanspraak van de huurder op schadevergoeding aan te 
geven. De voorgestelde regeling verbindt echter de verplichting 
tot schadevergoeding aan de omstandigheid, dat de werken, 
die de koper gaat uitvoeren, (mede) het algemeen belang 
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dienen. Die omstandigheid kan echter nimmer grondslag voor 
een plicht tot schadevergoeding opleveren. Heeft de Commissie 
over het hoofd gezien, dat in al die gevallen, waarin de over
heid schadevergoeding moet betalen voor rechtmatige daden, 
niet het algemeen belang, dat wordt nagestreefd, maar de in
breuk op rechten of rechtens beschermde belangenposities 
grondslag voor de verplichting tot schadevergoeding is? 

Ook van de kant van de huurder is de voorgestelde regeling 
irrationeel. Het maakt voor hem geen verschil op grond van 
welke motieven de huur wordt opgezegd. Het zal hem even
min interesseren, of het pand na zijn vertrek al dan niet wordt 
afgebroken. Hoogstens zal hij zich gemakkelijker met de op
zegging kunnen verzoenen, als hij weet, dat hij voor het al
gemeen belang moet wijken, of dat het algemeen belang door 
wat er na de opzegging met het pand gaat gebeuren, gediend 
zal worden. Maar dan is er ook geen reden, om hem juist 
en alleen in die gevallen recht op schadevergoeding toe te 
kennen. 

Ook tegen het voorgestelde artikel 16366 B.W. hebben de 
eerste en de tweede ondergetekende dan ook overwegende 
bezwaren. 

De derde ondergetekende trekt uit de bovenstaande argu
menten niet de conclusie, dat artikel 16366 onder alle om
standigheden verworpen moet worden. Hij is van oordeel, dat 
er — bij aanvaarding van artikel 1636A — geen aanleiding 
bestaat van artikel 16366 af te zien omdat in dit systeem een 
nog verdergaande bescherming van de huurder (nl. een be
scherming tegen de verhuurder, die de huur voor zuiver parti
culiere doeleinden beëindigt) in de rede zou liggen. Men mag 
eisen, dat bij uitvoering van saneringsplannen door particulieren 
(een situatie, waarmede voor de toekomst ernstig rekening 
moet worden gehouden) dezelfde waarborgen voor de huurder 
gelden als bij uitvoering van dergelijke plannen door de over
heid. Wanneer de waarborgen bij overheidssaneringen extra 
verzwaard worden, dienen zij — afgezien van hun eigen 

INLEIDING 
De tweeledige vraagstelling van de toenmalige Minister van 

Justitie in diens installatierede, t.w.: 
1. de eventuele noodzakelijkheid van een herziening van de 

burgerrechtelijke verhouding van verhuurders en huurders van 
bedrijfsruimten, en 

2. een eventuele herziening van de schadevergoedings
regeling voor huurders van bedrijfsruimten bij onteigening, 
stoelt in wezen op hetgeen de Minister „de steeds belangrijker 
geworden rol van de kapitaalinvestering" noemde, die „in vele 
gevallen het karakter van de middenstandsbedrijven heeft doen 
veranderen". 

Tegen deze achtergrond, en gegeven de nog bestaande dub
bele waarborg van huurprijsbeheersing en huurbescherming 
krachtens de Huurwet, rees dan de vraagstelling als bovenom
schreven met het oog op de verdwijning van deze dubbele be
scherming wanneer de schaarste aan gebouwd onroerend goed 
zal zijn verdwenen. Beëindiging van de huurverhouding zal dan 
schade met zich kunnen brengen in de vorm van verplaatsings
kosten, kosten van wederinrichting, inkomstenderving tijdens 
een aanloopperiode in een nieuw pand en verlies van goodwill, 
aldus de opsomming. 

De Minister werkte een en ander nader uit in een exposé, 
weergevende enkele naar voren gebrachte desiderata, zich 
daarbij van het uitspreken van een oordeel onthoudend, doch 
wel stellende, dat het aanbeveling zal verdienen, „dat Uw Com
missie nagaat in hoeverre de geschetste moeilijkheden zich 
werkelijk in ernstige mate voordoen" en „een kritische analyse 
van de door mij genoemde punten zal derhalve van belang zijn". 

merites — ook toegepast te worden bij de uitvoering van 
particuliere saneringsplannen. Daarom pleit de derde onder
getekende er voor om, wanneer het (ook door hem bestreden) 
artikel 1636a tot stand komt, daaraan artikel 16366 te ver
binden. 

3. Tenslotte merken de ondergetekenden op, dat de Com
missie met de artikelen 1636a en 16366 B.W. kennelijk bedoelt 
de huurder van bedrijfspanden te beschermen tegen de gevolgen 
van stadssaneringen. Nu is de realisering van die bedoeling 
in zoverre niet gelukkig, dat de voorgestelde artikelen mede 
een willekeurig begrensde groep gevallen bestrijken, die met 
stadssanering niets van doen hebben. 

Afgezien daarvan kunnen de ondergetekenden echter ook 
met de bedoeling van de Commissie niet meegaan. Door stads
saneringen — en door tal van andere overheidsactiviteiten —, 
kan aan allerlei belangen schade worden toegebracht. In be
paalde gevallen kan dit aanleiding geven tot het toekennen 
aan belanghebbenden van een recht op schadevergoeding. De 
ondergetekenden zijn echter van mening, dat voor de toe
kenning van een dergelijk recht in ieder geval geen aanleiding 
bestaat indien geen inbreuk wordt gemaakt op rechten of 
rechtens beschermde belangenposities. Zij zien geen grond 
om hierop ten behoeve van huurders van bedrijfspanden een 
uitzondering te maken. 

Op grond van het bovenstaande kunnen de ondergetekenden 
zich niet verenigen met de voorgestelde artikelen 1636a en 
16366 B.W.1), zelfs nu door de beperking van de werking 
van die artikelen tot vijf jaar na de eigendomsovergang de 
reële betekenis van de bepalingen aanzienlijk wordt geredu
ceerd. Zij hebben eveneens bezwaar tegen de slotzin van 
artikel 1636c-, die immers slechts een sequeel is van het voor
stel, vervat in artikel 1636a. 

i ) De derde ondergetekende maakt ten opzichte van artikel 16366 een 
voorbehoud, gelijk omschreven aan het slot van nr. 2. 

De Minister vertrouwde dat de onderscheidene organen, 
welke rechtstreeks of middellijk bij het middenstandbedrijfs
leven zijn betrokken gaarne feitelijke gegevens zouden ver
schaffen en verzocht ook aandacht voor de invloed welke van 
eventuele maatregelen zouden kunnen uitgaan op de huur
prijzen; van bedrijfspanden en op de mogelijkheden van de 
bouw van nieuwe bedrijfspanden. 

Als principieel punt werd tenslotte genoemd: „de mate, 
waarin een eventueel te ontwerpen wettelijke regeling reper
cussies zal hebben op het recht van eigendom en in hoeverre 
deze repercussies aanvaardbaar zouden kunnen worden geacht". 

Een exposé van de wetgeving van België, Frankrijk en West-
Duitsland op het toenmalige tijdstip sloot de aan de orde ge
stelde problematiek rondom de burgerrechtelijke regeling af. 

HOOFDSTUK I 

In dit hoofdstuk ontwikkelt de meerderheid van de Com
missie in een achttal paragrafen de motieven voor de door haar 
noodzakelijk geachte wettelijke regeling van dwingend recht. 

Naar de mening van ondergetekenden faalt de in § 1 ge
trokken parallel met de pacht reeds daarom, omdat het grond-
areaal in beginsel niet voor uitbreiding vatbaar is. Niet aan
nemelijk is gemaakt, laat staan aangetoond, dat bij herstel van 
de economische huurprijs niet. dan wel in niet voldoende mate 
in de behoefte aan bedrijfsruimte zal worden voorzien. 

Evenals de continuïteit in de beschikking over het gehuurde 
goed in bepaalde omstandigheden voor de huurderondernemer 
van groot belang kan zijn, evenzeer kan dit — onder gewijzigde 
omstandigheden — voor hem tot een last worden. 

MINDERHEIDSNOTA 
van drs. A. W. Hermse en mr. W. R. G. C. van Sol in ge 
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Het centraal stellen van de continuïteit van de bedrijfs

uitoefening in eenzelfde pand zoals door de meerderheid van 
de Commissie is geschied, correspondeert naar het oordeel van 
ondergetekenden geenszins met de huidige dynamische ont
wikkeling, zoals geschetst in de jaarverslagen over 1960 en 
1961 van de Stichting „Algemeen Waarborgfonds voor de Mid
denstand" te Amsterdam. Naar de mening van ondergetekenden 
heeft de Commissie zich te dezer zake teveel laten leiden door 
de wens tot continuatie van de huurovereenkomsten, welke be
trekking hebben op vooroorlogse bedrijfsruimten, waarvan de 
huurprijzen aanzienlijk lager zijn dan van vergelijkbare onge
subsidieerde na-oorlogse bedrijfsruimten. 

In § 2 van het rapport wordt aan de betekenis van het be
drijfspand voor de eigenaar, zomede diens functie in het eco
nomisch verkeer, onvoldoende recht wedervaren. Voor de 
eigenaar van een bedrijfspand, ongeacht of dit is verhuurd dan 
wel voor de eigen bedrijfsuitoefening wordt gebezigd, is dit 
pand een kapitaalsgoed van relatief lange levensduur, bestemd 
ter aanwending in het economisch verkeer. Het karakteristieke 
van dit kapitaalsgoed is verder, dat het onverplaatsbaar is, 
uitermate kapitaal-intensief en dat de grootte van de oorspron
kelijke investering geen enkele waarborg biedt voor een duur
zaam positief rendement. De gedurende de levensduur van het 
pand optredende wijzigingen in de aanwendingsmogelijkheden 
kunnen de huurwaarde zowel ten voordele als ten nadele in 
aanzienlijke mate wijzigen en daarmede eveneens de feitelijke 
„waarde". Als deelnemer aan het economisch verkeer met een 
kapitaalsgoed dat, eenmaal gesticht, niet „uit de markt" kan 
worden genomen en aan sterke waardeschommelingen als 
gevolg van wijzigingen in de verhouding tussen vraag en aanbod 
gedurende een lange levensduur onderhevig is, vervult deze 
eigenaar als zodanig een sterk risicodragende ondernemers
functie. 

De huurder-ondernemer, die in beginsel bij vrije marktver
houdingen zich evenzeer als ieder ander de „eigendom door 
aankoop" kan verwerven, doch dat, om welke reden dan ook, 
nalaat, ontloopt de hierboven omschreven specifieke eigenaars
risico's en geeft daarmede tevens de voorkeur aan een naar tijd 
en plaats meer of minder beperkt gebruiksrecht van het goed. 
Overigens valt de keuze van de vestigingsplaats en de beoor
deling van de technische kwaliteiten, zomede de prijs van het 
beoogde bedrijfspand volledig binnen de grenzen van de eigen 
ondernemersfunctie als detaillist of bedrijfsnijvere. 

In de §§ 3 en 4, respectievelijk de ontwikkeling van het 
midden- en kleinbedrijf en de betekenis van het pand voor de 
moderne bedrijfsvoering behandelend, vermogen ondergeteken
den generlei verschil op te merken met betrekking tot andere 
vormen van economische werkzaamheid in de sector van 
dienstverlenende bedrijven. Alle bedrijfsvormen zullen met hun 
tijd mee moeten, willen zij hun economische bestaansgrond 
niet verliezen en het is één van de vereisten, waaraan elke 
ondernemer op straffe van verlies van deze functie zal hebben 
te voldoen. 

De in deze paragrafen geschetste ontwikkeling wijst overi
gens naar de mening van de ondergetekenden eerder in de 
richting van een grotere mobiliteit dan van een plaatsgebonden
heid. T.a.v. de mogelijkheid ter verkrijging van een vervangen
de bedrijfsruimte zodra wederom sprake zal zijn van vrije 
marktverhoudingen, toont de meerderheid van de Commissie 
zich pessimistisch gestemd, zonder daarvoor, naar het oordeel 
van ondergetekenden, redelijkerwijs aanvaardbare gronden aan 
te voeren. 

Voor het geval dat de inhoud van het gestelde onder § 5 
(vraag en aanbod van bedrijfspanden) van het rapport de 
gedachte zou kunnen wekken, dat stedebouwkundige planning 
en overheidsvoorschriften ter zake van bouw en/ of verbou
wing van onroerend goed met het creëren van een zekere 
schaarste aan bedrijfspanden een beperking van vestigings-
mogelijkheden zouden beogen, menen ondergetekenden deze 
gedachte als onjuist te moeten bestempelen. Indien en voor 
zover onder de huidige omstandigheden belemmeringen t.a.v. 
vestigingsmogelijkheden bestaan of verbouwing van woonruim
ten niet mogelijk is, houdt zulks geenszins in, dat daarvan, 
ook wanneer meer normale verhoudingen op de onderscheidene 

deelmarkten van onroerende goederen zijn ingetreden, sprake 
zal zijn of moeten zijn. 

In hoeverre de in deze paragraaf gegeven schets over de 
vestiging in nieuwe wijken stand zal kunnen houden, en even
eens de daaraan verbonden conclusie, vervat in de laatste zin 
van de tweede alinea van deze paragraaf, geeft de onderge
tekenden reeds thans aanleiding tot ernstige twijfel. Hiertoe 
moge verwezen worden zowel naar de eerdergenoemde jaar
verslagen over 1960 en 1961, als ook naar de N.R.Crt. van 
14 november 1962. In de rubriek „In en om de stad" en onder 
de titel „De toekomst van het Zuidplein" schrijft dit blad over 
de ervaringen opgedaan met het winkelcentrum Amstelveen 
o.m.: , , . . . . waar het nieuwe winkelcentrum reeds na enkele 
maanden zijn bekoring voor het winkelende publiek goeddeels 
had verloren". 

Apodictisch wordt in de laatste alinea van deze paragraaf 
nog gesteld, „dat de vrijkomende bedrijfspanden tengevolge 
van een groot aantal kleine bedrijven vaak noch voor wat de 
eisen betreft die de moderne bedrijfsvoering stelt, noch voor 
wat hun ligging betreft, geschikt zijn om opnieuw in gebruik 
te worden genomen". 

Met betrekking tot de plaatsgebondenheid van de huurder 
als vermeld onder § 6 van het rapport, moge in de eerste plaats 
worden verwezen naar het jaarverslag 1961 van de meerge
noemde Stichting, waarin o.m. wordt gesteld: dat „de toe
nemende mobiliteit van de bevolking en de ontwikkeling, welke 
zich op het terrein van de distributie voltrekt" snel kunnen 
leiden tot „ingrijpende wijzigingen in de plaatselijke situatie, 
in de concurrentieverhoudingen en daarmede in de kwaliteit 
van het vestigingspunt". Deze stelling wordt vervolgens nader 
toegelicht en volgt de conclusie: 

„De ondervinding leert dan ook keer op keer, dat in vele 
gevallen de resultaten welke in het verleden op een 
bepaald punt zijn behaald geen voldoende houvast meer 
bieden voor een beoordeling van de rentabiliteitsmoge-
lijkheden in de wat verder verwijderde toekomst". 
blz. 13) 

Deze visie wijst eveneens op de wenselijkheid van een gro
tere mobiliteit en zeker niet op de noodzakelijkheid van een 
sterkere binding aan de vestigingsplaats. 

Uit het vorenstaande volgt, dat de vraag „blijven" of „ver
plaatsen" niet in eerste instantie bepaald wordt door eerder-
gedane investeringen, maar door extern optredende wijzigingen 
met betrekking tot de vestigingsplaats. Het behoort tot één 
van de risico's van de huurder-ondernemer of de keuze én de 
financiering achteraf zullen blijken gerechtvaardigd dan wel 
ongerechtvaardigd te zijn. Het vraagstuk van de afschrijving 
onder a genoemd, is daarbij rechtstreeks betrokken. Het onder 
b genoemde houdt hiermede eveneens middellijk verband. 

Voor wat het onder c genoemde, t.w. de goodwill, betreft, 
met betrekking waartoe de Commissie in meerderheid zich 
nog te veel door de gedachte van de status quo ante laat 
leiden, moge, naast het citaat ontleend aan blz. 13 van het 
jaarverslag over 1961 van het Algemeen Waarborgfonds voor 
de Middenstand, zoals hierboven vermeld, tevens onderstaand 
citaat op blz. 14 van het jaarverslag over 1960 dienen, t.w.: 

„de gedachte dat de vestigingsplaats, waar het gaat om 
bestaande bedrijven ■— hetgeen speelt bij het over
nemen van bedrijven — weinig problemen biedt, is al 
sinds geruime tijd niet houdbaar meer; het perspectief 
in de nieuwe wijken kon tot voor kort over het alge
meen gunstig en vrij onbedreigd genoemd worden; 
edoch: deze situatie gaat door de opkomst van het 
groots opgezette shopping-centre aan de periferie van 
de steden zonder meer zeker niet meer op. Tenslotte: 
door het neerstrijken van warenhuisvestigingen of al
thans van bedrijven van dit type in bestaande centra 
is het ook hier „met de rust gedaan", terwijl de weer
slag naar het zich laat aanzien het meest gevoelig zal 
aankomen in de omliggende gemeenten, die in het 
krachtenveld van deze versterkte centra gelegen zijn of 
zijn komen te liggen". 
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De plaatsgebondenheid van de huurder, zoals de meerder
heid van de Commissie deze centraal en dwingend meent te 
kunnen stellen, zo deze in het verleden al mocht hebben ge
golden, kan in de thans bestaande ontwikkeling als volkomen 
door de feiten achterhaald worden bestempeld. 

Het betoog onder punt c van deze paragraaf, de goodwill 
betreffende, verliest daarmede tevens zijn feitelijke grondslag. 

§ 7. Wenselijkheid van een wettelijke regeling 
Ondergetekenden merken ten aanzien van het gestelde in de 

eerste alinea van deze paragraaf op, dat, indien de verlangens 
van de meerderheid der Commissie in vervulling zouden gaan, 
het h.i., onder inachtneming van het hunnerzijds gestelde in de 
11 hieraan voorafgaande alinea's van deze Nota, in tal van 
gevallen zal blijken, dat een door de wetgeving verzekerde 
blijvende beschikking over het gehuurde pand het tegengestelde 
van een levensbelang zal kunnen zijn. 

De ondergetekenden menen er op te moeten wijzen dat: 
1. „huur", een tijdelijk gebruiksrecht belichamend, de keuze 

van de ondernemer voorstelt tussen het alternatief „koop of 
huur"; 

2. het geenszins is komen vast te staan, dat de huurder in 
het algemeen een contract van lange duur wenst; 

3. de feitelijke positie van de verhuurder bij een verzadig
de markt normaliter generlei ruimte laat voor machtsmisbruik 
en willekeur. 

Ad 1. Ook thans, dank zij de vele credietmogelijkheden 
welke de middenstander van overheidswege open staan, is het 
verkrijgen van een bedrijfsruimte in eigendom geenszins uit
gesloten. Naar analogie van de vóór de oorlog gebruikelijke 
praktijk mag worden verwacht, dat bij vrije-markt-verhoudin-
gen, waarbij de verhouding tussen vraag en aanbod naar de 
mate van de economische prijs (huurwaarde) weder als graad
meter van de „behoefte aan bedrijfsruimte" zal functioneren, 
daaraan evenzeer als voorheen zal worden voldaan. Voor zover 
ondernemers daarin niet willen treden, om welke reden dan 
ook, en de voorkeur geven aan een tijdelijk gebruiksrecht in de 
vorm van huur, dienen deze de consequenties daarvan zowel 
ten voordele als ten nadele te aanvaarden, ingevolge de hunner
zijds gedane keuze. 

Ad 2. Niet is aangetoond of zelfs wel aannemelijk gemaakt, 
dat in de kringen van de middenstand algemeen het verlangen 
leeft naar huurcontracten op lange termijn. Het dezerzijds on
der § 6 gestelde, te zamen met de sterk uiteenlopende omstan
digheden van de individuele ondernemer, doen ondergeteken
den deze vraag met stelligheid in ontkennende zin beantwoor
den. 

Ad 3. Ter motivering hiervan moge in de eerste plaats ver
wezen worden naar het hierboven onder Hoofdstuk I gestelde. 
Verder dat, wanneer huurbescherming en huurbeheersingsmaat-
regelen zullen zijn opgeheven ■— hetgeen eerst definitief het ge
val zal zijn, indien daarvan geen ernstige verstoringen worden 
verwacht —■ de huurprijs weer de resultante zal zijn van de 
verhouding tussen vraag en aanbod op de onderscheidene deel
markten, waaruit ook de markt voor bedrijfsruimten bestaat en 
wel als markt-(economische-)huurwaarde (prijs). 

Aangezien de verhuurder alsdan tegen elkaar moeten con
curreren in omstandigheden waarbij het risico van „leegstand" 
bij „overvraging" dreigt, zal van willekeur van die zijde kwalijk 
sprake kunnen zijn. Leegstand immers betekent verlies van 
huurpenningen — dus van inkomsten — m.li.t. een kapitaals
goed waarvan ca. 85 pet. van de exploitatielasten bij leegstand 
blijven drukken. Anderzijds zal de huurder zijnerzijds de mo
gelijkheden, welke zijn „deelmarkt" biedt, op een hem geschikt 
lijkend ogenblik kunnen benutten onder inachtneming van de 
mogelijkheden welke de huurovereenkomst hem biedt. 

Naarmate de „marktverhoudingen" zich in voor hem gun
stiger zin wijzigen, zal hij zich enerzijds in talrijke gevallen een 
grotere vrijheid met betrekking tot de tijdsduur willen voor

behouden, anderzijds er evenzeer in slagen overeenkomsten van 
langere duur aan te gaan, als hij daaraan in verband met in
vesteringen de voorkeur geeft. 

Ter zake van het gestelde onder §8: „De wetgeving in enkele 
landen", en de daarin geschetste wettelijke regelingen in Frank
rijk, België, Luxemburg en Italië moge in de eerste plaats wor
den aangehaald, wat de Minister van Landbouw en Visserij in 
de Tweede Kamer o.m. heeft opgemerkt bij de openbare be
handeling van het wetsontwerp tot wijziging van de Pachtwet 
in verband met het vervallen van de Wet op de vervreemding 
van landbouwgronden m.b.t. het trekken van vergelijkingen met 
het buitenland. 

Minister Marijnen zeide o.m.: , , . . . . maar het is in ieder ge
val duidelijk, dat in elk land de problemen anders zijn". 

Daarnaast kan men zich afvragen of de in het buitenland in
gevoerde wettelijke regelingen niet averechts hebben gewerkt 
t.a.v. de beschikbaarstelling van bedrijfsruimten en daardoor de 
moeilijkheden zijn vergroot in stede van verminderd. 

Tenslotte rijst de vraag op welke wijze de „verkeerswaarde", 
welke de grondslag vormt voor de schadevergoeding van de 
„opgezegde huurder" in het Franse stelsel, in concreto wordt 
bepaald. 

HOOFDSTUK II 

Nadat — aldus het oordeel van ondergetekenden — in 
Hoofdstuk I de huurder-ondernemer als de zwakkere partij en 
de eigenaar-verhuurder als potentieel onwillige is aangeduid, 
worden de diensvolgens noodzakelijk geachte wettelijke maat
regelen ingevolge artt. 1624 t/m 1636 B.W. toegelicht. 

De ondergetekenden zijn het geenszins eens met de om
schrijving van de uitgangspunten onder § 1. Zij zijn integen
deel van oordeel: 

1. dat het aantal formaliteiten en administratieve beslom
meringen als gevolg van de voorgestelde bepalingen veelvuldig 
zullen voorkomen (en niet voor de eigenaren-verhuurders 
alleen), als gevolg van het voorgeschreven intermediair van 
rechter en deskundigen; 

2. dat de verhouding tussen huurder en verhuurder zich 
in nadelige zin zal wijzigen door het ontbreken van contract
vrijheid; 

3. dat er van een vrije huurprijsvorming kwalijk kan 
worden gesproken, gezien de voorgeschreven procedure, en 

4. dat de omschrijving, dat het voorstel „in beginsel slechts 
een regeling van de duur inhoudt, met daarnaast enige bij
komende voorzieningen", een zeer euphemistische uitdrukking 
is voor een diep ingrijpende wijziging in de verhouding huurder
verhuurder en het eigendomsrecht in hevige mate en naar de 
mening van ondergetekenden ongerechtvaardigd frustreert. 

In dit verband zien ondergetekenden af van een nader in
gaan op de toelichting onder de §§ 2 t/m 6 van dit Hoofdstuk, 
om te volstaan met een korte omschrijving van de strekking 
der voorgestelde artikelen: 

Artikel 1625 stelt een ganse reeks artikelen van het Burger
lijk Wetboek, t.w. de artikelen 1606—1610, 1614—1616 en 
1623, buiten werking en schept, samen met 

Artikel 1626, lid 1, behoudens bijzondere omstandigheden 
een soort van permanent huurrecht. Lid 3 van dit artikel 
maakt door omschrijving en door het ontbreken van duidelijke 
richtlijnen een markthuurprijsbepaling onmogelijk. 

Artikel 1627, 1628 en 1629 dringen de eigenaar-verhuurder 
huurcontracten van lange duur op, waardoor het karakter van 
de huurovereenkomst als tijdelijk gebruiksrecht geweld wordt 
aangedaan. 

Artikel 1630. In stede van aan de huurder, gezien diens 
naar het oordeel van de meerderheid van de Commissie grote 
belang bij continuatie van het huurcontract, de verplichting op 
te leggen tijdig aan de verhuurder zijn verzoek tot verlenging 
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schriftelijk kenbaar te maken, legt de meerderheid de ver
huurder de verplichting op de huurder tijdig zijn voornemen tot 
huuropzegging kenbaar te maken. Ondergetekenden achten dit 
artikel dan ook onlogisch. 

Artikel 1632 lost de moeilijkheid voor b.v. vliegende winkels 
wel op, maar geeft geen oplossing voor al die gevallen waarbij 
partijen een huurovereenkomst wensen aan te gaan van be
perkter strekking dan die, welke de meerderheid van de Com
missie als normatief voorstelt. Dit druist, naar het oordeel van 
ondergetekenden, in tegen de dynamiek van de huidige ont
wikkeling waarnaar hierboven werd verwezen. 

Artikel 1633 geeft de huurder onder bepaalde voorwaarden 
de bevoegdheid om inrichting of gedaante van het gehuurde 
geheel of gedeeltelijk te veranderen, hetgeen ondergetekenden 
als een onduldbare ingreep in het eigendomsrecht voorkomt. 
Evenzeer geldt zulks h.i. voor het bepaalde bij de artikelen 
1634 en 1635. 

Een nadere toelichting op artikel 1636 lijkt ondergetekenden 
na het hunnerzijds onder Hoofdstuk I gestelde, overbodig. 

Hun conclusies samenvattend, menen de ondergetekenden 
te mogen volstaan met het rapport van de meerderheid van de 
Commissie in zijn strekking funest te noemen in die zin, dat het 
a.h.w. de voordelige risico's van de eigendom overhevelt naar 
de huurder en de eigenaar met alle nadelige risico's blijft be
lasten. 

Een eigendomsrecht dat echter slechts plichten en nadelige 
risico's overlaat, verwordt tot een overleefd maatschappelijk 
verschijnsel en moet noodzakelijkerwijze de stichting van be
drijfsruimten voor de verhuur afremmen. 

Ondergetekenden staan dan ook volledig en onvoorwaarde
lijk afwijzend tegenover de Hoofdstukken I en II van dit 
rapport en menen er tenslotte nog op te moeten wijzen, dat 
het hun heeft verheugd in Hoofdstuk III, met name onder § 4, 

een ander geluid te hebben mogen vernemen, dan in de daaraan 
voorafgaande hoofdstukken tot uitdrukking kwam. 

Op blz. 14 onder 4, linker kolom, wordt namelijk vermeld: 
„Men mag zelfs zeggen dat in de regel huurverhoudingen, 

ongeacht de tijd waarvoor eventueel opeenvolgende 
overeenkomsten uitdrukkelijk of stilzwijgend gesloten 
worden, voortduren, en dus, al eindigt uit de aard der 
zaak iedere huurverhouding, het beëindigen ervan een 
bijzondere gebeurtenis is." 

En blz. 14 onder 4, rechter kolom: 
„Maar ook afgezien van de thans door de Commissie 

voorgestelde regeling van de huur van bedrijfsruimte, 
houdt het rekening houden met de kans dat de huurver
houding zou hebben voortgeduurd, geen wezenlijke 
afwijking in van de blijkens de bovenstaande uiteen
zetting voor de berekening van bedrijfsschadevergoeding 
geldende beginselen". 

Zo ook op blz. 14 onder 4, rechter kolom onderaan: 
„Tot de aan de huurder krachtens zijn huurrecht toe

komende gebruikspositie behoort, dat hij een bijzondere 
plaats inneemt, omdat hij ingevolge dat recht reeds het 
gebruik van het goed heeft, op grond waarvan voort
zetting van de huur veelal zal volgen.". 

En tenslotte op blz. 15 onder 4, linker kolom: 
„Eenmaal aangevangen huurverhoudingen blijven, onver

schillig de termijn waarvoor zij zijn aangegaan of ver
lengd, voortbestaan totdat zich een bijzondere om
standigheid voordoet, die haar einde veroorzaakt. 
Het voortduren is regel, het eindigen betrekkelijk een 
uitzondering.", 

waaraan stellig de noodzaak van diep ingrijpende wettelijke 
maatregelen met betrekking tot het geldend recht niet kan 
worden ontleend. 


