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VOORLOPIG VERSLAG van de vaste Commissie voor 
Justitie omtrent het ontwerp van wet houdende bepalingen 
met betrekking tot huur en verhuur van bedrijfsruimte 
en tot onteigening van verhuurde bedrijfsruimte. 

Algemeen 
Zeer vele leden konden zich verenigen met de opzet en de 

inhoud van het onderhavige wetsontwerp. 
Sommige van deze leden verwachtten, dat de invoering van 

deze regeling parallel zal lopen met verdere huurliberalisatie. 
Vele van de hierboven aan het woord zijnde zeer vele leden 

stelden wel vast, dat een moeilijk leesbaar en voor belang-
hebbenden moeilijk te hanteren stuk wetgeving wordt ge-
schapen, waardoor eerder nieuwe rechtsvragen worden opge-
roepen dan dat deze op voorhand kunnen worden beantwoord. 
Veel procedures kunnen naar hun mening worden verwacht, 
zodat de komende jurisprudentie dan ook voor de rechts-
schepping zeker niet minder waardevol zal zijn dan de wets-
tekst zelf. In dit verband kwam bij deze leden de vraag op, 
of de wet niet wat eenvoudiger had kunnen zijn en het ver-
trouwen in het „rechtersrecht" niet wat groter. Acht de 
Minister, zo vroegen zij zich af, geen gevaar gelegen in het 
feit, dat nu de kantonrechter de bevoegde rechter zal zijn 
voor alle rechtsvorderingen met betrekking tot huur van 
bedrijfsruimte, voor het aanspannen van een rechtsgeding geen 
verplichte procureursbijstand vereist is? De rechtsvragen kun-
nen immers vrij ingewikkeld en moeilijk worden. Het juist 
stellen van het fundamentum petendi is dus zeer belangrijk. 

Vele andere leden vroegen zich af, of de regeling niet te 
statisch is gemaakt. Er wordt n.1. uitgegaan van een huurder, 
die bij de aanvang van de huur grote investeringen doet, die 
in tien jaar zijn afgeschreven; het onderhavige wetsontwerp 
verleent deze huurder voldoende bescherming. Er zijn echter, 
zo vervolgden dezelfde leden, ook sterk aan mode onderhevige 
bedrijven, welke binnen de veilige tienjaarsperiode opnieuw 
grote investeringen vragen om „bij" te blijven. Als deze huur-
der in dit geval geen speciale bescherming krijgt, zal hij of van 
de investering afzien en zijn bedrijf laten verouderen, of grote 
schade kunnen lijden als de huur na 10 jaar niet wordt voort-
gezet. 

De leden hier aan het woord, bleven het betreuren, dat niet 
tegelijk de onderhuur zo is geregeld, dat deze automatisch 
meeloopt met de hoofdhuur. Veel procedures hadden daardoor 
naar hun mening voorkomen kunnen worden (zie Memorie 
van Antwoord Tweede Kamer, biz. 5, rechterkolom). 

De vele leden eerder aan het woord vervolgden hun betoog 
door er nogmaals op te wijzen, dat met de indiening van dit 
wetsontwerp wordt beoogd de rechtspositie van de huurder 
van bedrijfspanden te herzien en te verbeteren, in het bijzonder 
voorzover deze huurder behoort tot het midden- en klein-
bedrijf. In het daarop betrekking hebbend recht bestaat naar 
hun oordeel op veel punten overeenkomst met het pachtrecht. 
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waarin met name de pachter als gebruiker van landerijen, 
voor zover strekkende tot uitoefening van de landbouw, be-
scherming vindt. Er is echter, zo meenden zij, een opvallend 
verschil, doordat in de Pachtwet de rechtspraak in pachtzaken 
is opgedragen aan de pachtkamer bij het kantongerecht resp. 
aan de centrale pachtkamer bij een gerechtshof. 

Was er, zo vroegen zij zich ook na kennisneming van 
hetgeen de Minister op dit punt had opgemerkt, af, in ver-
band met dit nieuw te scheppen recht toch geen aanleiding 
geweest en, gelet op de in veel opzichten qua opzet en uit-
werking analoge rechtsbescherming tussen de huurder van 
bedrijfsruimte en de pachter van landerijen, ook geen reden 
om bij de kantongerechten een huurkamer in te stellen c.q. 
bij een gerechtshof een centrale huurkamer (zie in dit verband 
ook Memorie van Toelichting, blz. 6, linkerkolom). 

Door op die wijze gebruik te maken van het element van 
lekendeskundigen, zou de kantonrechter immers - oordelend 
in eerste instantie - in zijn rechtspraak gebruik kunnen en 
moeten maken van het oordeel van deskundigen, die nu veelal 
als getuigen-deskundigen zullen worden ingeschakeld. Wanneer 
de Huurwet over enige jaren niet meer zal werken, zou op 
die wijze voor een belangrijk deel nog gebruik gemaakt 
kunnen worden van de ervaring en het inzicht van de leden 
van de huuradviescommissies. De argumenten van de Minister 
om de introductie van huurkamers bij de kantongerechten 
c.q. een centrale huurkamer bij een gerechtshof af te wijzen 
en niet voor deze vorm van rechterlijke organisatie met 
betrekking tot het huurrecht van bedrijfsruimte te kiezen, had 
deze leden weinig kunnen overtuigen. Acht de Minister het 
mogelijk, dat, gelet op artikel VII, de huuradviescommissie als 
zodanig nog door de kantonrechter (o.a. in verband met een 
gevraagde nadere vaststelling van een huurprijs) mag worden 
geraadpleegd? Ziet de Minister bij ontkennende beantwoording 
ter zake van dit punt, bij voorbeeld ter advisering over de 
vaststelling van de schadeloosstelling nog andere mogelijk-
heden dan de inschakeling van particuliere getuigen-deskun-
digen? Waar hier anders dan bij onteigening sprake is van de 
requestprocedure zal de vraag spelen, wie de kosten moet 
dragen van getuigen-deskundigen. Deze plegen bij onteige-
ningen nogal grote bedragen te berekenen, die ten laste van 
de verliezende partij worden gebracht. Hoe meent de Minister 
dat het vele informatiemateriaal, dat bij de secretariaten van 
de huuradviescommissies aanwezig is, benut kan blijven 
worden? 

Voorts stelden de aan het woord zijnde leden in verband 
met de omstandigheid dat het bij de bepaling van het recht op 
en van de omvang van schadeloosstelling wel eens om zeer 
grote bedragen kan gaan de vraag of de Minister de verant-
woordelijkheid van een unus judex te dezen niet te zwaar 
acht. Aangezien het bij minnelijke verkrijging, gevolgd door 
opzegging om de bepaling van een schadeloosstelling gaat, 
die qua opzet en grootte wezenlijk niet behoeft af te wijken 
van die bij onteigening, is de vraag gewettigd, of hier met het 
oog op de jurisprudentie geen onlogische discrepantie dreigt te 
groeien tussen de beslissingen van de alleensprekende, in deze 
zaken nog onervaren kantonrechter (artikelen 1636a en 
1636e) en de collegiale rechtspraak van de in onteigenings-
zaken ervaren rechtbank (artikel 42, lid 1, Onteigeningswet). 
De leden hier aan het woord vroegen hoe de Minister deze 
ontwikkeling ziet. 

Artikelen 
Artikel 1624 

Sommige leden wezen met betrekking tot dit artikel op het 
volgende. 

In de Memorie van Antwoord van de Tweede Kamer, blz. 6, 
rechterkolom, wordt de uitsluiting van huisartsen en tand-
artsen ten aanzien van deze regeling nadrukkelijk vermeld. 
In de toekomst valt echter de oprichting van medische groeps-
praktijken te verwachten. Voor dit doel dient een pand apart 
te worden ingericht, terwijl bovendien de ,.bedrijfsvoering" 

duidelijk plaatsgebonden is te achten. Had, zo vroegen zij, de 
toepasselijkheid van de onderhavige wet voor een dergelijke 
opzet niet duidelijk moeten zijn vastgelegd of geformuleerd? 

Enkele leden merkten op, dat blijkens artikel 1624, ook 
na de wijziging in dit artikel aangebracht (8875, nr. 7), beroep 
op beslissingen krachtens deze wet uitgesloten is. Is dit niet 
- zo vroegen zij — een willekeurig onderscheid? Is deze schei-
ding te handhaven, indien het gaat om de inrichtingskosten, 
die de huurder heeft te besteden? Liggen zodanige kosten voor 
b.v. een kleine winkel, een klein ambachtsbedrijf hoger dan 
die van b.v. een tandarts, een arts of een willekeurig kantoor? 

In dit verband wezen zij er op, dat dezelfde middenstand, 
aan welke het wetsontwerp bescherming wil bieden, dezelfde 
kosten voor inrichting maakt, ongeacht of het gaat om win-
kels, werkplaatsen of kantoren en dat eigenaren van winkels, 
werkplaatsen en kantoren gelijkelijk precies eenzelfde belang 
hebben bij een bestendige, duurzame huurverhouding, terwijl 
allen zonder onderscheid precies hetzelfde belang hebben bij 
een vast pand, waarin zij hun bedrijf of beroep uitoefenen. 
De ligging, de vindbaarheid, is voor hen allen van vrijwel 
gelijke betekenis. 

Artikel 1624 juncto artikel 1636a, lid 5 

Vele leden wezen er op, dat in artikel 1624 onder „bedrijf s-
ruimte" wordt verstaan gebouwd onroerend goed of een 
gedeelte daarvan, dat een bepaalde, in dat artikel omschreven 
gebruiksbestemming heeft gekregen, alsmede de bij een en 
ander behorende grond. Hoe moet volgens de Minister deze 
bepaling worden geïnterpreteerd, wanneer deze grond wel-
iswaar niet tot een samenhangend perceelsgeheel behoort, 
doch elders, zij het in directe omgeving, gelegen is en met de 
bedrijfsoefening functioneel verbonden? 

Dit kan b.v. het geval zijn met een eigen parkeerplaats ten 
dienste van klanten van een winkelbedrijf of met een terrein 
voor stalling van auto's van een expeditiebedrijf. 

Zoals reeds hiervoor door de het woord voerende leden 
werd opgemerkt, wordt de kantonrechter de bevoegde rechter 
ten aanzien van alle rechtsvorderingen met betrekking tot 
huur van bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 1624. Wie is, 
zo vroegen deze leden, de bevoegde rechter gelet op artikel 
1636a, lid 5, wanneer de toepassing van dit artikel betrekking 
heeft op ander gebouwd onroerend goed dan voor de uitoefe-
ning van een bedrijf is verhuurd, derhalve geen bedrijfsruimte 
in de zin van artikel 1624 zou zijn. Betekent dit, dat wanneer 
een gemeente b.v. verhuurde kantoorruimte in een pand in 
een binnenstad in gebruik anders dan voor uitoefening van 
een beroep, voor afbraak of reconstructie wil verwerven, 
indien dit geschiedt door opzegging van de huur, de rechtbank 
de bevoegde rechter in eerste instantie is? 

Artikel 1626, lid 3 

Vele leden, anderen dan die in de eerste alinea van dit 
verslag aan het woord, waren niet bevredigd door de uiteen-
zetting, welke de Minister had gegeven (Handelingen, blz. 84, 
linkerkolom) ten aanzien van de mogelijkheid, reeds bij het 
aangaan van de overeenkomst de huur voor de tweede periode 
van vijf jaar zo hoog te stellen, dat de huurder wel gedwongen 
wordt van de verlenging af te zien. In verband hiermede 
vroegen zij zich af, of artikel 1626, lid 3, dan wel van toepas-
sing is, zoals de Minister blijkbaar veronderstelt. 

Artikel 1631 

Vele leden, dezelfde als over artikel 1626, lid 3, aan het 
woord, wezen er op, dat beëindiging van een huur niet aan 
goedkeuring van de rechter zal zijn onderworpen. Valt, zo 
vroegen deze leden, niet te vrezen dat de verhuurder de huur-
der tegelijk met het aangaan van de overeenkomst een brief 
met later in te vullen datum laat ondertekenen, waarin deze 
verklaart „vrijwillig" de huur te beëindigen? 
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Artikel 1631a, lid 2 sub 4e, en 1636a, lid 4 
Vele leden wezen er op, dat in deze artikelen sprake is van 

opzegging van de huurovereenkomst met het oog op verwezen-
lijking van een geldend bestemmingsplan. Deelt de Minister 
de mening van de leden hier aan het woord, dat ook reeds van 
een bestemmingsplan in dit verband kan worden gesproken, 
zodra een door de gemeenteraad - gelet op artikel 11 Wet 
Ruimtelijke Ordening - vastgesteld zgn. „vlekkenplan" tot 
stand is gekomen, dat burgemeester en wethouders volgens 
bij dat plan gegeven regelen moeten uitwerken of binnen bij 
het plan te bepalen grenzen kunnen wijzigen? Speciaal voor 
de praktijk van de stadssanering en -reconstructie zal immers 
steeds meer met deze „vlekkenplannen" worden gewerkt. 

Artikel 1634 
Vele andere leden merkten nog op, dat uitspraken van de 

Haagse kantonrechter betreffende artikel 26a van de Huurwet 
(zie uitgave Schuurman en Jordens, nr. 115, blz. 166-167) 
bezorgdheid wekken ten aanzien van de toepassing van het in 
hoofdzaak gelijkluidende artikel 1634 B.W. Is de Minister 
niet ook van mening, dat de toestand van de verf aan de 
buitenzijde van het gehuurde op het gebruik van bedrijfsruimte 
in de zin van artikel 1624 B.W. wel degelijk van invloed is? 

Artikel 1636a 
Vele leden waren van oordeel, dat door het amendement van 

de heer Van den Heuvel c.s. (stuk nr. 21) op artikel 1636a 
een wettelijke mogelijkheid is geschapen, die het huurders-
belang - meer dan in redelijkheid is te verdedigen - dient. 
Waarom heeft de Minister, gelet op de unanieme opvatting 
ten deze van de commissie-Houwing (Memorie van Antwoord, 
blz. 25) en op zijn verdediging van het oorspronkelijke ont-
werp, dit amendement niet ernstig ontraden (zie Handelingen, 
blz. 85, rechterkolom en 86, linkerkolom)? Is de Minister, 
gegeven de voorliggende wetstekst, niet met deze leden van 
mening, dat de rechter bij het bepalen van de schadeloosstelling 
in een situatie, waarin de verhuurder c.q. de gemeente langer 
dan 5 jaren na de eigendomsovergang de huurovereenkomst 
door opzegging doet eindigen, het verlies van de kans dat de 
huurverhouding zonder deze eigendomsovergang zou hebben 
voortgeduurd gering, zo niet op nihil zal dienen te waarderen? 

De leden hier aan het woord achtten het in beginsel juist, 
dat zowel huurder als onderhuurder ten aanzien van hun 
rechtsbescherming gelijke behandeling genieten. Toch vroegen 
zij zich in dit verband af, of het zonder meer toekennen van 

een recht op schadeloosstelling aan de onderhuurder, aan wie 
volgens artikel 1636a, lid 1, ongeacht wanneer, mits vóór de 
eigendomsovergang bevoegdelijk is onderverhuurd, in de prak-
tijk niet zal leiden tot een samenspannen tussen de hoofd-
huurder en onderhuurder om samen een zo hoog mogelijke 
schadeloosstelling te verkrijgen. Wanneer immers, zo vervolg-
den zij hun betoog, een gemeente met het oog op de uitvoering 
van werken in het algemeen belang een gebouwd onroerend 
goed wil verwerven, is de eigendomsovergang een algemeen 
bekende zaak, die in verband met goedkeuring van gedepu-
teerde staten en het niet direct beschikbaar hebben van 
financieringsmiddelen, vaak geruime tijd kan duren. 

Artikel IV f 
In verband met artikel IV van het ontwerp werd door vele 

leden de vraag gesteld of nu de vordering tot ontruiming mede 
begrepen wordt onder alle rechtsvorderingen met betrekking 
tot huur van bedrijfsruimte, hiermede ook beoogd wordt uit 
te sluiten om in kort geding ontruiming te vragen dan wel 
een revindicatoire actie tot ontruiming bij de rechtbank in te 
stellen. 

Slotopmerking 
Een aantal leden ten slotte behield zich het recht voor 

bij de openbare behandeling van het onderhavige wetsontwerp, 
onderwerpen verband houdende met dit wetsontwerp te be-
spreken. 

Vastgesteld, 3 november 1970. 
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