
Zitting 1969-1970 - 8 8 7 5 
Wettelijke bepalingen met betrekking tot huur en 
verhuur van bedrijfsruimte en tot onteigening van 
verhuurde bedrijfsruimte 

NOTA VAN WIJZIGINGEN 
(Ingezonden 5 december 1969) 

Nr. 7 

A. Het tweede lid van artikel 1624 wordt gelezen: 
Onder bedrijfsruimte wordt verstaan gebouwd onroerend 

goed of een gedeelte daarvan, dat krachtens overeenkomst van 
huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een klein-
handelsbedrijf, van een hotel-, restaurant- of cafébedrijf, dan 
wel van een ambachtsbedrijf, een en ander, indien in de ver-
huurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor 
rechtstreekse levering van goederen of voor dienst verlening 
aanwezig is. Tot de bedrijfsruimte wordt ook gerekend de bij 
het een en ander behorende grond en de onzelfstandige woning. 
Als bedrijfsruimte wordt voorts aangemerkt onroerend goed, 
dat krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd 
voor uitoefening van een kampeerbedrijf. Bij algemene 
maatregel van bestuur kan het begrip kampeerbedrijf nader 
worden bepaald. 

Aan artikel 1624 wordt een derde lid toegevoegd luidende: 
De artikelen 1606-1610, 1614-1616 en 1623 zijn niet van 

toepassing. 

B. Het tweede lid van artikel 1625 vervalt. 

C. Het eerste lid van artikel 1626 wordt als volgt gelezen: 
De huurovereenkomst welke voor vijf jaar geldt, wordt na 

ommekomst van deze duur van rechtswege met vijf jaar ver-
lengd. De overeenkomst die voor een langere termijn dan 
vijf jaar is aangegaan, wordt na ommekomst van die termijn 
van rechtswege verlengd met een tweede termijn die zoveel 
korter is dan vijf jaar als de eerste termijn langer is dan vijf 
jaar. Op de overeenkomst die voor tien jaar of langer is aan-
gegaan, is dit artikel niet van toepassing. 

Het tweede lid van artikel 1626 wordt gelezen: 
De in het vorige lid bedoelde verlenging van rechtswege 

vindt niet plaats als de overeenkomst met inachtneming van 
het in artikel 1627, eerste lid, bepaalde is opgezegd. Zij vindt 
evenwel ook na zodanige opzegging plaats als de opzegging 
ingevolge artikel 1628 wordt nietig verklaard, behoudens het 
bepaalde in het derde lid van dat artikel. 

De eerste en tweede zin van het derde lid van artikel 1626 
worden vervangen door de volgende zin: 

Waneer tussen de partijen geen overeenstemming bestaat 
over wijziging van de huurprijs in verband met de verlenging, 
stelt de rechter op verzoek van de meest gerede partij de huur-
prijs nader vast, indien deze niet meer overeenstemt met die 
van vergelijkbare bedrijfsruimte. 

In de derde zin van het derde lid wordt in plaats van: 
„De vordering kan worden ingesteld" gelezen: Het verzoek 

kan worden ingediend. 
D. Artikel 1627 wordt als volgt gewijzigd: 
Het eerste lid wordt gelezen: 
De overeenkomst die voor vijf jaar geldt en de overeenkomst 

die is aangegaan voor een duur welke langer is dan vijf jaar 
maar korter dan tien jaar kunnen tegen het eind van de duur 
door ieder der partijen worden opgezegd. De opzegging ge-
schiedt bij deurwaardersexploit of bij aangetekende brief. De 
termijn van opzegging bedraagt ten minste een jaar. 
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In de eerste zin van het tweede lid worden de woorden 
„binnen een maand" vervangen door de woorden ..binnen zes 
weken" en de woorden „de vordering" door: „het verzoek". 
In de tweede zin van het tweede lid worden de woorden „in 
het geding" vervangen door: „in de procedure" en het woord 
„vorderen" door „verzoeken". 

In het derde lid worden de woorden „het geding" vervangen 
door: „de procedure" en de woorden „tot het einde van het 
geding" door: tot het tijdstip, waarop de eindbeschikking is 
gegeven. 

E. In artikel 1628, eerste lid, wordt het bepaalde onder a 
en b gelezen: 

a. de verhuurder of de echtgenoot, een bloed- of aanver-
want in de rechte lijn of een pleegkind van de verhuurder het 
goed persoonlijk in gebruik wil nemen; 

b. indien de bedrijfsvoering van de huurder niet is geweest 
zoals een goed huurder betaamt. 

F. De artikelen 1629 en 1630 vervallen. 

G. Artikel 1631 wordt artikel 1629. 
In het eerste lid van dit artikel wordt in plaats van „1625-

1630" gelezen: 1625-1628. 
In het tweede lid wordt in plaats van „zijn van kracht" ge-

lezen: „zijn slechts van kracht". 
In het tweede lid wordt na de eerste zin ingevoegd: 
Ieder der partijen kan de beslissing van de rechter verzoeken. 
Het derde lid vervalt. 
In plaats daarvan wordt als derde lid opgenomen: 
De overeenkomst tot beëindiging van een huurovereenkomst, 

aangegaan nadat de huur is ingegaan, behoeft geen goedkeuring 
van de rechter. 

H. Artikel 1632 wordt artikel 1630. 
In het eerste en tweede lid van dit artikel wordt in plaats van: 

„1625-1631" gelezen: 1625-1629. 
In het eerste lid wordt in plaats van: „zonder goedkeuring" 

gelezen: zonder goedkeuring van de rechter. 
In het derde lid wordt in plaats van „artikel 1631, tweede 

lid" gelezen: artikel 1629, tweede lid. 
In het derde lid wordt de zinsnede: „dan wel een daarvan 

afwijkende overeenkomst met de in artikel 1631, tweede lid, 
bedoelde goedkeuring" vervangen door het volgende: 

dan wel een daarvan afwijkende overeenkomst, mits de in 
artikel 1629, tweede lid, bedoelde goedkeuring is verzocht vóór 
het verstrijken van de termijn van twee jaren. De overeenkomst 
eindigt uiterlijk een maand nadat de rechter de goedkeuring 
onherroepelijk heeft geweigerd. 

Het vierde lid vervalt. 

I. Na artikel 1630 worden vijf nieuwe artikelen opgenomen 
luidende als volgt: 

Artikel 1631. De overeenkomst waarvan de oorspronkelijke 
ingevolge artikel 1625 geldende duur krachtens artikel 1626 
is verlengd, houdt niet van rechtswege op wanneer de termijn 
van de verlenging is verstreken. Zij kan door ieder der partijen 
tegen het einde van die termijn worden opgezegd. De opzegging 
kan slechts bij deurwaardersexploit of bij aangetekende brief 
geschieden. De termijn van opzegging bedraagt ten minste een 
jaar. 

De huurder kan zich in geval van opzegging door de ver-
huurder tot de rechter wenden met het verzoek de overeen-
komst te verlengen. Het verzoek tot verlenging moet uiterlijk 
zes weken na de opzegging worden ingediend. 

Is een verzoek tot verlenging ingediend, dan blijft de over-
eenkomst in elk geval van kracht totdat daarop onherroepelijk 
is beslist. 

De rechter beslist niet dan na verhoor of oproeping van 
partijen. 

Elk met de bepalingen van dit artikel strijdig beding is nietig. 

Artikel 1631a. De rechter wijst het verzoek alleen toe, in-
dien de verhuurder geen overwegend belang bij het beëindigen 
van de huur heeft en de huurder door het verlies van het ge-
huurde ernstig zou worden getroffen. 

De rechter wijst het verzoek in ieder geval af: 
1°. indien de huurder de overeenkomst heeft opgezegd of 

bij het einde daarvan uitdrukkelijk in de ontruiming van het 
gehuurde heeft bewilligd; 

2°. indien de bedrijfsvoering van de huurder niet is geweest 
zoals een goed huurder betaamt; 

3°. indien de verhuurder of zijn echtgenoot, een bloed- of 
aanverwant in de rechte lijn of een pleegkind van de verhuur-
der het goed persoonlijk in gebruik wil nemen; 

4°. indien de verhuurder een krachtens een geldend be-
stemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming wil 
verwezenlijken; 

5°. indien de huurder niet toestemt in een redelijk aanbod 
tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst met betrekking 
tot het gehuurde. 

In het geval, bedoeld in het tweede lid onder 3°, is de 
rechter niettemin bevoegd om, indien de verhuurder rechts-
opvolger onder bijzondere titel van een vorige verhuurder is 
en niet is de echtgenoot, bloed- of aanverwant in de rechte 
lijn of een pleegkind van die vorige verhuurder, een verlenging 
van de huurovereenkomst toe te staan tot ten hoogste een jaar 
na het tijdstip van de rechtsopvolging. 

Indien de rechter het verzoek toewijst, bepaalt hij tevens het 
tijdstip tot hetwelk de overeenkomst wordt verlengd. 

Wanneer tussen de partijen geen overeenstemming bestaat 
over wijziging van de huurprijs in verband met de verlenging, 
stelt de rechter op verzoek van de meest gerede partij de 
huurprijs nader vast, indien deze niet meer overeenstemt met 
die van vergelijkbare bedrijfsruimte. 

Artikel 1631b. Indien de rechter de overeenkomst verlengd 
heeft, kan de huurder, tenzij de termijn van verlenging niet 
meer dan een jaar bedraagt, zich tot de rechter wenden met 
het verzoek de overeenkomst verder te verlengen. Dit verzoek 
moet telkens uiterlijk zes maanden voor het einde van de 
termijn van verlenging worden ingediend. 

Het derde, vierde en vijfde lid van artikel 1631 en artikel 
1631a zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 1631c. Vindt geen opzegging krachtens het eerste 
lid van artikel 1631 plaats, dan loopt de overeenkomst voor 
onbepaalde tijd door, tenzij uit de overeenkomst een bepaalde 
tijd voortvloeit of partijen een bepaalde tijd overeenkomen. 

Artikel 163 ld. De in het vorige artikel bedoelde overeen-
komst voor onbepaalde tijd moet met een termijn van ten 
minste een jaar worden opgezegd. 

De in het vorige artikel bedoelde overeenkomst voor be-
paalde tijd en de overeenkomst die voor een bepaalde tijd van 
tien jaar of langer is aangegaan, houden niet van rechtswege 
op wanneer de bepaalde tijd is verstreken. Zij kunnen door 
ieder der partijen tegen het einde van de bepaalde tijd worden 
opgezegd. De termijn van opzegging bedraagt ten minste een 
jaar. 

De opzegging kan slechts bij deurwaardersexploit of bij aan-
getekende brief geschieden. 

De huurder kan zich in geval van opzegging door de ver-
huurder tot de rechter wenden met het verzoek de overeen-
komst te verlengen. Het verzoekschrift tot verlenging moet 
uiterlijk zes weken na de opzegging worden ingediend. 

Het derde, vierde en vijfde lid van artikel 1631 en de arti-
kelen 1631a, 163\b en 1631c zijn van overeenkomstige toe-
passing. 

J. Na artikel 163 ld wordt een artikel 1632 opgenomen, 
luidende als volgt: 

Indien bij een voor bepaalde tijd aangegane huurovereen-
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komst of bij een voor onbepaalde tijd aangegane huurovereen-
komst welke langer dan twee jaar maar korter dan tien jaar 
heeft geduurd, de erfgenamen van de huurder niet bevoegd 
zijn de bedrijfsruimte aan een ander in gebruik te geven, 
kunnen zij ongeacht enig andersluidend beding gedurende zes 
maanden na het overlijden van hun erflater de overeenkomst 
opzeggen. De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploit of 
aangetekende brief. De termijn van opzegging bedraagt zes 
maanden. 

K. Artikel 1633 wordt als volgt gewijzigd: 
In het tweede lid worden de woorden: „machtiging vragen 

de veranderingen aan te brengen" vervangen door: machtiging 
verzoeken tot het aanbrengen van de veranderingen. 

Aan het tweede lid wordt een zin toegevoegd luidende: 
De verhuurder en de hypotheekhouder, zo die er is, worden 

gehoord, althans opgeroepen. 
In het derde lid worden de woorden „de vordering" vervan-

gen door: „het verzoek". 
In het vierde lid wordt in plaats van „opvordering" gelezen: 

„op verzoek" en in plaats van „herzien": verhogen. 

L. Artikel 1636 wordt als volgt gewijzigd: 
In het eerste lid van artikel 1636 wordt na „geëindigd", 

ingevoegd: „dan wel indien de huurder in het geval van 
artikel 163IA een verzoek tot verlenging van de overeenkomst 
heeft ingediend en de rechter afwijzend op het verzoek heeft 
beslist," 

In het eerste lid van artikel 1636 wordt in plaats van: „kan 
de rechter aan de gewezen huurder naar billijkheid een vergoe-
ding toekennen ten laste van de verhuurder" gelezen: heeft de 
gewezen huurder ten laste van de verhuurder aanspraak op 
een naar billijkheid te berekenen vergoeding. 

M. Aan het slot van artikel 1636a wordt een nieuw lid 
toegevoegd luidende: 

Dit artikel is, behalve op bedrijfsruimte in de zin van artikel 
1624, ook van toepassing op ander gebouwd onroerend goed 
dat voor de uitoefening van een bedrijf is verhuurd. 

N. Na artikel I wordt een nieuw artikel II opgenomen, 
luidende: 

Artikel II 
Na artikel 1223 wordt een nieuw artikel opgenomen, lui-

dende: 

Artikel 1223a. Indien de akte, waarbij de hypotheek is ge-
vestigd, een uitdrukkelijk beding bevat, volgens hetwelk de 
schuldenaar de inrichting, of gedaante van het bezwaarde goed 
niet of niet zonder toestemming van de schuldeiser mag ver-
anderen, kan op dat beding geen beroep worden gedaan, wan-
neer de rechter de machtiging, bedoeld in artikel 1633, of de 
grondkamer de machtiging bedoeld in artikel 30 van de Pacht-
wet heeft verleend. 

O. Artikel II wordt genummerd III. 
In het in dit artikel opgenomen nieuwe eerste lid van artikel 

42 van de Onteigeningswet wordt in plaats van: „artikel 1624" 
gelezen: artikel 1636a, laatste lid. 

P. De artikelen III en IV worden genummerd IV en V. 
Onderdeel 3 van artikel V wordt als volgt gelezen: 
3. Na artikel 125v wordt ingevoegd de volgende nieuwe 

afdeling van de tweede titel van het eerste boek: 

VIJFDE AFDELING 
Van de verzoekschriften in zaken van huur van bedrijfsruimte 

Artikel 125w. In zaken van huur van bedrijfsruimte die 
met een verzoekschrift moeten worden ingeleid, dient de ver-
zoeker het verzoekschrift in ter griffie van het kantongerecht 
binnen welks rechtsgebied het onroerend goed, of het grootste 
gedeelte daarvan, is gelegen. 

Artikel 125x. Wanneer overeenkomstig artikel 1629 van 
het Burgerlijk Wetboek goedkeuring wordt verzocht van be-
dingen in een huurovereenkomst, in een overeenkomst tot 
wijziging van een huurovereenkomst of in een ontwerpover-
eenkomst, houdt het verzoekschrift de tekst in van de goed te 
keuren bedingen, alsmede een beknopte uiteenzetting van de 
bijzondere omstandigheden die de goedkeuring wenselijk ma-
ken. 

Q. Na artikel V wordt een nieuw artikel VI ingevoegd lui-
dende: 

Artikel VI 
Op de procedures op grond van de vierde afdeling van de 

zevende titel van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek 
en de artikelen VIII en IX van deze wet, die met een verzoek-
schrift moeten worden ingeleid, is de twaalfde titel van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing. 

R. Artikel V wordt genummerd VII. 
Daarin vervalt het cijfer 1 van de eerste wijziging. Het be-

paalde onder 2, 3 en 4 vervalt. 
S. De artikelen VI en VII worden genummerd VIII en IX 

en gelezen als volgt: 

Artikel VIII 
1. De rechten en verplichtingen, voortspruitende uit over-

eenkomsten van huur en verhuur van bedrijfsruimte in de zin 
van artikel 1624 van het Burgerlijk Wetboek, welke van 
kracht zijn op het tijdstip van in werking treden van deze 
wet, worden te rekenen van dat tijdstip, doch alleen voor het 
vervolg, beheerst door de artikelen 1631-16366 van het Bur-
gerlijk Wetboek, zulks met inachtneming van de volgende 
bepalingen. 

2. De in het eerste lid bedoelde overeenkomsten welke zijn 
aangegaan voor bepaalde tijd, blijven gelden voor de overeen-
gekomen tijd. 

3. De in het eerste lid bedoelde overeenkomsten welke zijn 
aangegaan of gelden voor onbepaalde tijd, blijven gelden voor 
onbepaalde tijd. 

Artikel IX 
1. Eindigt een in artikel VIII bedoelde overeenkomst in-

gevolge het vóór het tijdstip van in werking treden geldende 
recht op een dag vallende binnen twee maanden na dit tijdstip, 
dan wordt zij - mits de huurder de overeenkomst niet zelf 
heeft opgezegd of uitdrukkelijk in de beëindiging daarvan 
heeft toegestemd, dan wel reeds voordien onherroepelijk tot 
ontruiming is veroordeeld - geacht van kracht te blijven tot 
op de laatste dag van die twee maanden. De huurder is in dat 
geval, tenzij partijen anders overeenkomen, gehouden de be-
drijfsruimte op deze dag te ontruimen, zonder dat daartoe op-
zegging nodig is. De huurder kan evenwel gedurende deze 
twee maanden de rechter verzoeken de overeenkomst op grond 
van artikel 1631 van het Burgerlijk Wetboek te verlengen. In-
dien de overeenkomst is opgezegd voor het tijdstip van in 
werking treden van deze wet tegen een dag die meer dan twee 
maanden na dat tijdstip ligt, kan de huurder eveneens geduren-
de twee maanden na dat tijdstip de rechter om verlenging van 
de overeenkomst verzoeken. 

2. Op de opzegging van een in het eerste lid van artikel 
VIII bedoelde overeenkomst na het tijdstip van in werking 
treden vindt artikel 1631a* van het Burgerlijk Wetboek toe-
passing. 

3. De gewezen huurder die op het tijdstip van in werking 
treden van deze wet, hetzij krachtens huurbescherming, hetzij 
omdat zijn verplichting tot ontruiming over te gaan ingevolge 
het bepaalde in Hoofdstuk VI A van de Huurwet is geschorst, 
in het genot is van bedrijfsruimte, als bedoeld in artikel 1624 
van het Burgerlijk Wetboek wordt, behoudens het bepaalde 
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in het volgende lid, van dat tijdstip af doch alleen voor het 
vervolg geacht huurder te zijn van die bedrijfsruimte krachtens 
een overeenkomst van huur en verhuur voor onbepaalde tijd 
en tegen een huurprijs die gelijk is aan de betalingsverplichting 
welke laatstelijk vóór dat tijdstip gold. 

4. Het bepaalde in het derde lid is niet van toepassing op 
een gewezen huurder, als daarin bedoeld, die reeds vóór het 
tijdstip van in werking treden van deze wet onherroepelijk 
tot ontruiming is veroordeeld. In dat geval blijven de rechten 
en verplichtingen van partijen beheerst door het vóór dat 
tijdstip geldende recht. Indien voor dit tijdstip de termijn, 
bedoeld in artikel 28c van de Huurwet, bij rechterlijke beschik-
king is verlengd, is het derde lid echter wel van toepassing, 
met dien verstande evenwel, dat de gewezen huurder wordt 
geacht van eerder bedoeld tijdstip af, doch alleen voor het 
vervolg, huurder te zijn krachtens een overeenkomst van huur 
en verhuur, welke eindigt op de laatste dag van de verlengde 
termijn, zonder dat daartoe opzegging nodig is. 

5. Indien de opzegging is gedaan door een verhuurder of 
gewezen verhuurder die korter dan drie jaren voor het ver-
strijken van de geldigheidsduur der overeenkomst de vorige 
verhuurder of gewezen 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, wordt de over-
eenkomst verlengd met een tijdvak eindigend drie jaren na het 
tijdstip, waarop de verhuurder of de gewezen verhuurder de 
vorige verhuurder of gewezen verhuurder is opgevolgd. 

6. Op vorderingen tot ontruiming en op verzoeken tot ver-
lenging, als bedoeld in artikel 28d van de Huurwet, met betrek-
king tot bedrijfsruimte, als bedoeld in artikel 1624 van het 
Burgerlijk Wetboek, waarop op het tijdstip van in werking 
treden van deze wet nog niet onherroepelijk is beslist, blijft het 
voordien geldende recht van toepassing en de rechten en ver-
plichtingen van partijen blijven door dat recht beheerst. Wordt 

een vordering tot ontruiming afgewezen, dan is het vierde lid 
van toepassing, met dien verstande evenwel dat indien de 
belastingsverplichting bij rechterlijke beslissing is vastgesteld, 
de huurprijs daaraan, doch alleen voor het vervolg, gelijk wordt. 
Wordt de in artikel 28c van de Huurwet bedoelde termijn ver-
lengd, dan is het bepaalde in de derde zin van het vijfde lid 
van toepassing. 

T. Artikel VIII wordt genummerd X. 
Het tweede en het derde lid van dit artikel worden als volgt 

gelezen: 
2. Rechtsvorderingen tot bepaling van de schadevergoeding 

als bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 december 1961, Stb. 
425, welke op het tijdstip van in werking treden van deze wet 
aanhangig zijn, worden beslist met inachtneming van artikel 
1636a, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. 

3. Indien in een onteigeningsprocedure de dagvaarding is 
uitgebracht voor het in werking treden van deze wet, beslist de 
rechter ten aanzien van de schadeloosstelling van de huurder 
volgens het recht zoals dit luidt op het tijdstip van het vonnis, 
bedoeld in artikel 37, vierde lid, van de Onteigeningswet. 

U. Artikel IX wordt genummerd XI. 

V. Artikel X wordt genummerd XII en wordt gelezen als 
volgt: 

Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de derde 
maand volgende op de afkondiging van de wet in het Staats-
blad. 

W. In het intitulé wordt in plaats van „Wettelijke bepalin-
gen" gelezen: Bepalingen. 

X. In de considerans wordt in plaats van „bedrijfsruime" 
gelezen: bedrijfsruimte. 


