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EINDVERSLAG 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. 

Nadat het Voorlopig Verslag der Commissie aan de Re-
gering was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgen-
de 

MEMORIE VAN ANTWOORD 

Algemeen 

Met voldoening vernam de ondergetekende dat zeer vele 
leden zich konden verenigen met de opzet en de inhoud van 
het onderhavige wetsontwerp. 

Sommige leden spraken de verwachting uit dat de invoe-
ring van deze regeling parallel zal lopen met de verdere huur-
liberalisatie. De ondergetekende wijst erop dat artikel XII van 
het wetsontwerp de inwerkingtreding regelt. Deze inwerking-
treding staat los van de voortgang van de huurliberalisatie. 

Vele leden vonden dat een moeilijk leesbaar en voor belang-
hebbenden moeilijk te hanteren stuk wetgeving wordt gescha-
pen, waardoor eerder nieuwe rechtsvragen worden opgeroe-
pen dan dat deze op voorhand kunnen worden beantwoord. 
Naar het de ondergetekende voorkomt, is de ingewikkeldheid 
van het wetsontwerp niet zozeer een kwestie van redactie, 
alswel een materiële kwestie, nl. wat men regelen wil. Dit stuk 
wetgeving kan niet eenvoudiger worden gemaakt wanneer niet 
wordt aangegeven welke materiële regelingen men achterwege 
zou willen laten. Deze leden stellen in dit verband de vraag of 
er geen gevaar gelegen is in het feit, dat nu de kantonrechter 
de bevoegde rechter zal zijn voor alle rechtsvorderingen met 
betrekking tot huur en verhuur van bedrijfsruimte, voor het 
aanspannen van een rechtsgeding geen verplichte procureurs-
bijstand vereist is. Naar aanleiding hiervan zou de onder-
getekende erop willen wijzen dat de kantonrechter op grond 
van de Huurwet reeds sedert 30 jaren de in huurzaken bevoeg-
de rechter is. De kantonrechters hebben daarbij grote ervaring 
in huurzaken opgedaan. Het zou de ondergetekende niet ver-
standig lijken, wanneer deze ervaring zou zijn verloren gegaan 
door de rechtbanken bevoegd te maken. Voorts moet be-
dacht worden dat de kantonrechter op het gebied van huur 
van woonruimte eveneens de bevoegde rechter is. Zou men nu 
voor de competentie onderscheid gaan maken tussen huur van 
woonruimte en huur van bedrijfsruimte, dan zou het gevaar 
bestaan van nodeloze competentiemoeilijkheden op het grens-
gebied van huur van woonruimte en huur van bedrijfsruimte. 
De ondergetekende is er overigens van overtuigd dat het be-
lang van de zaak bij procedures op het gebied van huur van 
bedrijfsruimte er gewoonlijk toe zal leiden dat partijen zich 
van deskundige juridische bijstand voorzien. 

Vele andere leden vroegen zich af, of de regeling niet te sta-
tisch is gemaakt. Er wordt nl. uitgegaan van een huurder, die 
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bij de aanvang van de huur grote investeringen doet die in tien 
jaar zijn afgeschreven. Er zijn echter ook sterk aan mode 
onderhevige bedrijven, welke binnen de veilige tien jaarspe-
riode opnieuw grote investeringen vragen om bij te blijven. De 
ondergetekende merkt naar aanleiding hiervan op dat het ont-
werp een regeling geeft voor het normale geval. De wet kan 
zonder in verdere complicaties te vervallen, niet met allerlei 
bijzondere situaties rekening houden. Er is daarom naar ge-
streefd de hoofdregels van het ontwerp eenvoudig te houden. 
Dat neemt niet weg dat de rechter, wanneer hij over bezwa-
ren tegen de opzegging van de huurovereenkomst moet oor-
delen, met bijzondere omstandigheden zoals hier bedoeld 
kan rekening houden. Maar de huurder zal, wanneer hij 
niet meer een ruime huurtijd voor de boeg heeft, wanneer hij 
dan grote investeringen wil doen, zich stellig moeten afvragen 
of het voldoende aannemelijk is dat de huurovereenkomst bij 
het einde zal worden verlengd. In elk geval zal de huurder er 
verstandig aan doen alvorens metterdaad tot belangrijke in-
vesteringen over te gaan, met de verhuurder een afspraak te 
maken over verdere huurtijd. Valt geen overeenstemming te 
bereiken, dan kan inderdaad weleens het gevolg zijn dat een 
bepaalde investering achterwege blijft. Dat is niet te vermij-
den. 

Het probleem van de onderhuur is bij de behandeling van 
dit ontwerp meermalen ter sprake gekomen. Over de in het 
voorlopig verslag geopperde oplossing dat de onderhuur auto-
matisch meeloopt met de hoofdhuur (en dus ook eindigt met 
de hoofdhuur) is wel gedacht. Zou men die regel aanvaarden, 
dan zou het kunnen gebeuren dat de verhuur van be-
drijfsruimte eerst aan een tussenpersoon geschiedt, terwijl de 
eigenlijke ondernemer als onderhuurder optreedt. Wanneer 
dan huurder en verhuurder in ondeling overleg de huur be-
eindigen, kan het gevolg zijn dat afbreuk wordt gedaan aan 
de bescherming van de ondernemer die zijn bedrijf in een 
huurpand uitoefent. De wettelijke regeling zou zodoende 
kunnen worden omzeild. Om deze reden is van een automa-
tisch meelopen van onderhuur met de hoofdhuur afgezien. 

Vele leden wezen vervolgens op een verschilpunt met het 
pachtrecht doordat de rechtspraak in pachtzaken is opgedra-
gen aan de pachtkamer bij het kantongerecht, resp. bij de 
pachtkamer van het gerechtshof. Zij verbinden daaraan de 
vraag of er geen reden was geweest om bij de kantongerech-
ten een huurkamer in te stellen, c.q. bij een gerechtshof een cen-
trale huurkamer. Bij de pacht heeft men te maken met een 
niet te groot aantal bedrijfstypen op het gebied van landbouw 
en tuinbouw. Er is een vrij redelijke kans dat de twee leden 
bij de pachtkamer van een kantongerecht de deskundigheid be-
zitten welke voor de te behandelen pachtzaken nodig is. Bij 
de huur van bedrijfsruimte heeft men echter te maken met een 
veel groter aantal soorten van bedrijven. Het is daarom 
zeer de vraag of, ook al zouden twee deskundigen voor be-
drijfsruimte aan de kantonrechter worden toegevoegd, daar-
mede de voor de verschillende zaken nodige deskundigheid 
dan beschikbaar zou zijn. Men zou vermoedelijk een vrij 
groot aantal deskundigen bij de kantongerechten moeten aan-
wijzen die ieder dan slechts betrekkelijk weinig zaken te behan-
delen zou krijgen. Het lijkt de ondergetekende niet uitgeslo-
ten ondanks het feit dat volgens de wijziging van artikel VII de 
Huurwet niet van toepassing is op huur van bedrijfsruimte, dat 
de kantonrechter advies vraagt aan de Huuradviescommissie. 
Hierbij moet men echter wel bedenken dat het overgrote deel 
van de werkzaamheden van de Huuradviescommissie betrek-
king heeft gehad en nog heeft op de huur van woonruim-
te. Met problemen van huur van bedrijfsruimte hebben de 
Huuradviescommissies zelfs weinig te maken gehad. De kan-
tonrechter kan wanneer hij daar behoefte aan heeft een of 
meer deskundigen benoemen. Het verdient hierbij de aan-
dacht dat procedures ingevolge de artikelen 1636, 1636a en 
16366 contentieuze procedures zijn waarvoor de gewone regel 
omtrent kostenveroordeling geldt. 

Naar aanleiding van de vraag van de aan het woord zijnde 
leden of de verantwoordelijkheid van de kantonrechter niet te 
zwaar zou zijn, omdat het bij de bepaling van de schadeloos-

stellingen wel eens om zeer grote bedragen kan gaan, merkt de 
ondergetekende op dat het in zaken waarin de kantonrechter 
onbeperkt bevoegd is wel meer voorkomt dat de kantonrech-
ter over belangrijke vorderingen moet beslissen. Men kan stel-
len dat dit een aantrekkelijkheid van het ambt voor de kanton-
rechter is dat hij niet alleen over vorderingen van beperkte om-
vang te beslissen heeft. De ondergetekende kan niet beamen 
dat de verantwoordelijkheid van de kantonrechter te dezen te 
zwaar zou zijn. Het is waar dat de schadevergoedingskwesties 
die de kantonrechter te beslissen zal krijgen, verwantschap 
kunnen vertonen met de kwesties die bij onteigening worden 
beslist. Men mag verwachten dat de kantonrechter zich, voor 
zover de situatie vergelijkbaar is, zoveel mogelijk zal 
richten naar de jurisprudentie in onteigeningszaken. 

Artikelen 

Artikel 1624. Sommige leden constateerden dat in de me-
morie van antwoord aan de Tweede Kamer, blz. 6, rech-
terkolom, de uitsluiting van huisartsen en tandartsen van de 
onderhavige regeling nadrukkelijk wordt vermeld. Zij wezen op 
de te verwachtten oprichting van medische groepspraktijken, 
waarvoor een apart pand dient te worden ingericht terwijl bo-
vendien de „bedrijfsvoering" duidelijk plaatsgebonden is. Zij 
vroegen of de toepasselijkheid van de onderhavige wet voor 
een dergelijke opzet niet duidelijk had moeten zijn vastgelegd 
of geformuleerd. De ondergetekende merkt dienaangaande 
op dat hij op de aangehaalde plaats in de memorie van ant-
woord aan de Tweede Kamer artsen en tandartsen als voor-
beelden noemde van beroepsbeoefenaren. De huur en verhuur 
van panden voor beroepsuitoefening in het algemeen is van de 
werkingssfeer van het ontwerp uitgesloten. De positie van 
huurders van een beroepspand voor een medische groepsprak-
tijk vertoont meer overeenkomstige elementen met de positie 
van de huurder van de in het ontwerp bedoelde bedrijfspan-
den, dan bij andere beroepen en bij andere wijzen van beroeps-
uitoefening gewoonlijk het geval is. De afgrenzing van deze 
bijzondere wijze van beroepsuitoefening tegenover de andere 
vormen van beroepsbeoefening acht de ondergetekende ech-
ter praktisch niet te verwezenlijken. Hij is daarom van mening 
dat de werkingssfeer van het ontwerp niet moet worden uit-
gebreid. 

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. Gelet op 
de vragen die zij aan hun opmerking verbinden, veronderstelt 
de ondergetekende dat hetgeen deze leden hebben willen op-
merken in het voorlopig verslag niet juist is weergegeven. Zij 
hebben waarschijnlijk bedoeld dat ook na de wijziging van ar-
tikel 1624, de regeling niet van toepassing is op huur en 
verhuur van ruimte die voor de uitoefening van een beroep is 
bestemd. Zij vroegen of dit niet een willekeurig onderscheid is, 
als het gaat om de inrichtingskosten die de huurder heeft 
te besteden. De ondergetekende merkt daarover op dat de in-
richtingskosten op zichzelf, wanneer die niet tevens investe-
ringskosten in het pand zijn, niet een der motieven zijn voor de 
bescherming die het ontwerp aan de huurders van bepaalde 
bedrijfsruimten wil bieden. Wel geldt daarvoor als een van 
de argumenten dat de in het ontwerp bedoelde bedrijfsuit-
oefening bijzondere eisen stelt aan de inrichting van het pand, 
bijvoorbeeld dat er een winkel moet zijn. Vele beroepen 
zoals arts, tandarts, accountant, advocaat kunnen daarentegen 
in een woonhuis worden uitgeoefend. 

Voorts wezen deze leden er in dit verband op dat eigena-
ren van winkels, werkplaatsen en kantoren zonder onder-
scheid hetzelfde belang hebben bij een vast pand, waarin zij 
hun bedrijf of beroep uitoefenen. De ondergetekende ziet 
daarbij echter wel een onderscheid. Dat blijkt het duidelijkst in 
de situatie dat de huurder genoopt wordt het pand te veda-
ten. Deze situatie is in het algemeen voor een beroepsbe-
oefenaar minder bezwaarlijk dan voor een beoefenaar van een 
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bedrijf als bedoeld in het ontwerp. De uitoefening van een 
beroep is meer aan de persoon dan aan het pand gebonden. 
De beroepsbeoefenaar kan veelal in een ruimere straal naar een 
ander pand zoeken zonder daardoor meteen cliënten te verlie-
zen. Hij zal ook vaak gemakkelijker een ander pand kunnen 
vinden omdat er nauwelijks specifieke inrichtingseisen wor-
den gesteld. De beoefenaar van een detailhandel of van een 
ander door het ontwerp bedoeld bedrijf is veel meer plaats-
gebonden. Bij verplaatsing van zijn bedrijf zal hij in vele ge-
vallen een deel van zijn klantenkring verliezen. Gezien de bij-
zondere inrichtingseisen waaraan het pand gewoonlijk moet 
voldoen, zal het voor hem moeilijker zijn een nieuwe vesti-
gingsplaats te vinden die niet te ver van de oude ligt. Om deze 
redenen kan de ondergetekende de opvatting, dat beroeps- en 
bedrijfsbeoefenaren hetzelfde belang nebben bij een vast pand, 
niet onderschrijven. Het onderscheid dat het ontwerp maakt 
tussen (bepaalde) bedrijfspanden en beroepspanden acht hij 
dan ook niet willekeurig. 

Artikel 1624 j° artikel 1636a, vijfde lid. Vele leden wezen 
er op, dat in artikel 1624 onder „bedrijfsruimte" wordt ver-
staan 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. 
Zij vroegen hoe de bepaling moet worden geïnterpreteerd, 
wanneer deze grond weliswaar niet tot een samenhangend per-
ceelsgeheel behoort, doch elders, zij het in de directe omge-
ving, gelegen is en met de bedrijfsuitoefening functioneel ver-
bonden is, b.v. een eigen parkeerplaats ten dienste van klan-
ten van een winkelbedrijf of een terrein voor stalling van auto's 
van een expeditiebedrijf. Naar de mening van de ondergete-
kende dient de voorwaarde dat de grond tot het gebouw be-
hoort, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend, niet zo beperkt 
te worden uitgelegd dat de grond met het gebouw een sa-
menhangend perceelsgeheel moet vormen. Weliswaar zal de 
grond meestal rechtstreeks grenzen aan het gebouw maar ook 
zonder dat dit het geval is kan de grond bij het gebouw be-
horen, hetgeen bijvoorbeeld kan blijken uit de bedoeling van 
verhuurder en huurder bij het aangaan van de huurovereen-
komst. 

De het woord voerende leden vragen, na te hebben opge-
merkt dat de kantonrechter de bevoegde rechter wordt ten 
aanzien van alle rechtsvorderingen met betrekking tot huur en 
verhuur van bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 1624, wie de 
bevoegde rechter is gelet op artikel 1636a, vijfde lid, wanneer 
toepassing van dit artikel betrekking heeft op ander gebouwd 
onroerend goed dat voor de uitoefening van een bedrijf is ver-
huurd, derhalve geen bedrijfsruimte in de zin van artikel 1624. 
Ook in dat geval is de kantonrechter de bevoegde rechter in 
eerste instantie. Ingevolge artikel 39 van de Wet op de rechter-
lijke organisatie, zoals dat wordt aangevuld door artikel IV 
van het onderhavige ontwerp, wordt de kantonrechter immers 
bevoegd tot kennisneming van alle rechtsvorderingen betrek-
keiijk tot huur van bedrijfsruimte in het algemeen en niet 
slechts van bedrijfsruimte in de zin van artikel 1624 B.W. 

Artikel 1626, derde lid. Vele andere leden waren niet be-
vredigd door de uiteenzetting van de ondergetekende (Hande-
lingen, 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 verlenging af te zien. Hij heeft daar 
betoogd dat de rechter ook in dat geval op grond van het 
derde lid van artikel 1626 de eerder overeengekomen huurprijs 
kan verlagen indien deze niet meer overeenstemt met de huur-
prijs van vergelijkbare bedrijfsruimte. De aan het woord zijnde 
leden vroegen zich af of het derde lid van artikel 1626 dan wel 
van toepassing is. De ondergetekende zou naar aanleiding 
hiervan willen vooropstellen dat de huurprijzen van bedrijfs-
ruimte onder de werking van deze wet vrij zijn. Partijen zijn 
dus vrij in het overeenkomen van de huurprijs. Zij kunnen dan 
ook een hogere huurprijs voor de tweede vijf-jarige periode 
overeenkomen, dan voor de eerste vijf-jarige periode. Bij de 

beoordeling van de vraag of de huurder de overeenkomst zal 
aangaan, moet hij het geheel van huurprijsverplichtingen over 
de tien jaar in beschouwing nemen. Ook de rechter moet de 
verplichtingen van de huurder op deze wijze bezien. Het derde 
lid van artikel 1626 betekent, dat de rechter aan het eind van 
de eerste vijf-jarige periode desgevraagd kan vaststellen wat hij 
voor de tweede periode de juiste huurprijs acht. Voor toepas-
sing van artikel 1626, derde lid, kan aanleiding bestaan wan-
neer er aan het einde van de eerste vijf-jarige periode nieuwe 
omstandigheden zijn ontstaan, die bij het aangaan van de over-
eenkomst niet konden worden voorzien, zodat de huurprijs 
daardoor niet meer overeenstemt met die van vergelijkbare be-
drijfsruimte. In deze situatie is ook een verlaging van de huur-
prijs denkbaar. 

Artikel 1631 (bedoeld is artikel 1629). De aan het woord 
zijnde leden wezen er op dat beëindiging van een huur niet aan 
goedkeuring van de rechter zal zijn onderworpen. Zij vroegen 
of niet valt te vrezen dat de verhuurder de huurder tegelijk 
met het aangaan van de overeenkomst een brief met later in te 
vullen datum laat ondertekenen, waarin deze verklaart „vrij-
willig" de huur te beëindigen. De ondergetekende merkt hier-
over op dat deze mogelijkheid niet is uitgesloten. Dat was 
evenmin het geval in het oorspronkelijk ontwerp waarin afwij-
king van de wettelijke termijnen slechts was toegestaan onder-
goedkeuring van de rechter. Ook dan zou de verhuurder voor 
het aangaan van de huurovereenkomst de huurder een ongeda-
teerde verklaring kunnen laten ondertekenen dat deze om de 
een of andere bijzondere omstandigheid de huur tussentijds wil 
beëindigen. Later vult hij een datum in welke na het ingaan van 
de huurovereenkomst ligt om aldus elke schijn van misbruik 
van omstandigheden te vermijden. Daarna wendt hij zich tot 
de rechter met het verzoek om goedkeuring. De huurder be-
vindt zich dan in een positie welke vergelijkbaar is met de 
door deze leden gevreesde situatie onder het gewijzigd ont-
werp. In beide stelsels zal de huurder moeten proberen de door 
hem getekende verklaring in rechte te ontzenuwen. Onder het 
oorspronkelijk ontwerp kon dat in de goedkeuringsprocedure. 
Onder het gewijzigd ontwerp zal dat kunnen geschieden wan-
neer de huurder de rechter om een declaratoire uitspraak vraagt 
dat de huur is aangegaan voor de wettelijke termijn. Ook kan 
het plaats vinden bij zijn verweer tegen de vordering tot ont-
ruiming op grond van de „vrijwillig" overeengekomen tussen-
tijdse beëindiging. Of hij er in slaagt te verhinderen dat de ver-
huurder op deze wijze het wettelijk stelsel kan ontduiken, 
hangt af van de bewijsmiddelen waarover hij eventueel be-
schikt om de werkelijke gang van zaken aan te tonen. 

Dat de door deze leden gevreesde onoirbare praktijken een 
kans krijgen, wordt dus niet zozeer veroorzaakt door het in het 
gewijzigd ontwerp voorgestelde derde lid van artikel 1629, 
maar door de reeds in het oorspronkelijk ontwerp geboden 
mogelijkheid om met goedkeuring van de rechter van het wet-
telijk stelsel af te wijken. Men zou dit alleen dan volledig 
kunnen voorkomen wanneer men afwijking van de wettelijke 
termijnen zou verbieden, hetgeen echter tot een star stelsel zou 
leiden dat ook niet in het belang van de huurders zou zijn. Het 
derde lid van artikel 1629 is in het gewijzigd ontwerp opge-
nomen om in die gevallen, waarin de huurder en verhuurder 
inderdaad vrijwillig een tussentijdse beëindiging overeenko-
men, partijen niet te nopen tot een gang naar de rechter. 

Artikel 1631a, tweede lid, onder 4e en 1636a, vierde lid. In 
antwoord op de gestelde vraag of ook reeds van een bestem-
mingsplan kan worden gesproken, zodra een door de gemeen-
teraad vastgesteld zgn. „vlekkenplan" tot stand is gekomen, 
deelt de ondergetekende mede, dat nu in het ontwerp wordt 
gewaagd van een „geldend" bestemmingsplan het plan in elk 
geval onherroepelijk moet zijn goedgekeurd; vaststelling 
daarvan door de raad is derhalve niet voldoende. Naar het de 
ondergetekende voorkomt, kan een dergelijk plan ook bestaan 
uit een globaal plan ten aanzien waarvan is bepaald, dat bur-
gemeester en wethouders het met inachtneming van bij het 
plan gegeven regelen moeten uitwerken. De ondergetekende 
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zou in dit verband liever niet willen spreken van een „vlekken-
plan", ook al is hem bekend, dat deze uitdrukking in stede-
bouwkundige kringen opgeld doet. „Vlekkenplan" immers sug-
gereert, dat een bestemmingsplan in de zin van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening zou kunnen bestaan uit een aantal - of 
wellicht zelfs maar een enkele - op de kaart aangebrachte 
„vlekken" met slechts zeer summiere aanduiding. Dit is echter 
niet te rijmen met hetgeen bij de totstandkoming van ge-
noemde wet van regeringswege is verklaard met betrekking tot 
de eisen, waaraan een globaal plan zal moeten voldoen (Bijl. 
Handelingen II, Zitting 1955-1956 - 4233, no. 3, blz. 14, 
rechterkolom, onderaan). Verwezen moge verder worden naar 
artikel 13 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. 

Artikel 1634. Vele andere leden merkten op, dat uit-
spraken van de Haagse kantonrechter betreffende artikel 26a 
van de Huurwet (zie uitgave Schuurman & Jordens, nr. 115, 
blz. 166-167) bezorgdheid wekken ten aanzien van de toepas-
sing van het in hoofdzaak gelijkluidende artikel 1634 B.W. 
Deze uitspraken zijn vermeld in „Onze Gids", orgaan van de 
's-Gravcnhaagsche Vereeniging van huis- en grondeigenaren, 
van 5 februari 1955. De beide vonnissen handelen over het 
buitenverfwerk van huizen. De kantonrechter overweegt in het 
eerste vonnis dat de verhuurder volgens het bepaalde bij ar-
tikel 1586 van het Burgerlijk Wetboek verplicht is het ver-
huurde te onderhouden in zodanige staat, dat het tot gebruik 
waartoe het verhuurd is, kan dienen. Hij vervolgt dat er om-
standigheden kunnen zijn op grond waarvan de huurder inder-
daad minder genot van het gehuurde heeft indien dit aan de 
buitenzijde slecht in de verf zit, doch dat in het algemeen ge-
sproken de toestand van de verf aan de buitenzijde van het ge-
huurde geen invloed heeft op het gebruik waartoe het ver-
huurde is gehuurd. In het andere vonnis overweegt de kanton-
rechter dat naar zijn oordeel het verven van het huis niet be-
hoort tot het onderhoud, waartoe de verhuurder jegens 
huurder verplicht is, nu eiser niet gesteld heeft, dat het hout-
werk reeds dermate is aangetast, dat dit gevaar oplevert voor 
deuren en ramen. Wat er van deze uitspraken zij, - zij werden 
15 jaar geleden gedaan — de ondergetekende deelt de mening 
van de aan het woord zijnde leden dat de toestand van de verf 
aan de buitenzijde van het gehuurde wel degelijk van invloed is 
op het gebruik van bedrijfsruimte in de zin van artikel 1624 
B.W. Hij is dan ook van oordeel dat in het algemeen op de 
verhuurder de verplichting rust voor het noodzakelijke buiten-
verfwerk zorg te dragen. 

Artikel 1636a. Vele leden waren van oordeel dat door het 
amendement-Van den Heuvel c.s. (stuk nr. 21) op artikel 
1636a een wettelijke mogelijkheid is geschapen die het huur-
dersbelang - meer dan in redelijkheid is te verdedigen — dient. 
Zij vroegen waarom de ondergetekende dit amendement niet 
ernstig heeft ontraden. Hij wil daarover het volgende op-
merken. Het oorspronkelijk ontwerp gaf aan de huurder een 
recht op schadeloosstelling indien de verhuurder binnen vijf 
jaar na eigendomsovergang onder bijzondere titel de huurover-
eenkomst doet eindigen door opzegging in verband met de om-
standigheid dat het bedrijfspand zal worden afgebroken met 
het oog op uitvoering van werken in het algemeen belang. De 
schadeloosstelling moet aan de huurder worden gegeven voor 
het verlies van de kans dat de huurverhouding zonder eigen-
domsovergang zou hebben voortgeduurd. Aan deze bepaling 
ligt de gedachte ten grondslag dat het voor de huurder van be-
drijfsruimte geen verschil mag maken of het bedrijfspand ont-
eigend wordt dan wel dat minnelijke verkoop gevolgd wordt 
door opzegging van de huurovereenkomst. De schadevergoe-
dingsregeling dient in beide gevallen zoveel mogelijk gelijk te 
zijn. In het ontwerp werd op de parallellie met de regeling bij 
onteigening in zoverre inbreuk gemaakt dat de huurder bij 
minnelijke aankoop alleen recht heeft op schadeloosstelling als 
de huurovereenkomst binnen vijf jaren na de eigendomsover-
gang wordt beëindigd. Deze beperking leek de ondergetekende 
gerechtvaardigd. Naarmate het moment van de opzegging 
verder weg ligt van de eigendomsovergang wordt het bepalen 

van de kans dat de oorspronkelijke verhuurder de huurverhou-
ding nog langer zou hebben laten voortduren moeilijker. De 
termijn van vijf jaren zou de rechter grote problemen besparen 
bij het schatten van die kans. Moeilijke procedures zou men 
aldus voorkomen terwijl de beperking tegenover de huurder 
niet onbillijk is omdat hij na vijf jaren met de veranderde situ-
atie heeft kunnen rekening houden. De ondergetekende heeft 
dan ook het amendement-Van den Heuvel tot schrapping van 
de vijfjaren-termijn bestreden. Hij heeft echter niet gemeend 
het amendement ernstig te moeten ontraden. De schrapping 
leidt tot een regeling waaraan weliswaar belangrijke praktische 
bezwaren kleven, maar die overigens in overeenstemming is 
met de hierboven genoemde gedachte die aan artikel 1636a ten 
grondslag ligt. Voor een ernstig ontraden was daarom naar 
zijn oordeel geen plaats. 

De aan het woord zijnde leden vroegen of de ondergete-
kende met hen van mening is dat in de situatie dat de ver-
huurder, c.q. de gemeente langer dan vijf jaren na de eigen-
domsovergang de huurovereenkomst door opzegging doet ein-
digen, het verlies van de kans dat de huurverhouding zonder 
deze eigendomsovergang zou hebben voortgeduurd, als zeer 
gering, zo niet op nihil, zal dienen te worden gewaardeerd. De 
ondergetekende meent dat deze vraag niet zonder meer beves-
tigend beantwoord kan worden. Beslissend voor de vraag of er 
recht op schadevergoeding bestaat is, dat de huurovereenkomst 
beëindigd wordt in verband met de omstandigheid dat het ge-
bouwde met het oog op de uitvoering van werken in het alge-
meen belang zal worden afgebroken. Op dit punt zal het oor-
zakelijk verband moeten worden aangetoond. Richtsnoer voor 
de hoogte van de schadevergoeding is het verlies van de kans, 
dat de huurverhouding zonder de eigendomsovergang zou heb-
ben voortgeduurd. Naarmate meer tijd sinds de eigendoms-
overgang verstrijkt, moet de kans hoger gesteld worden dat de 
oorspronkelijke verhuurder de huur zou hebben beëindigd. 

De aan het woord zijnde leden vroegen zich af of het zonder 
meer toekennen van een recht op schadeloosstelling aan de on-
derhuurder, aan wie vóór de eigendomsovergang bevoegdelijk 
is onderverhuurd, in de praktijk niet zal leiden toe een samen-
spannen tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder om 
samen een zo hoog mogelijke schadeloosstelling te verkrijgen. 
Zij wezen erop dat vaak gedurende geruime tijd bekend kan 
zijn dat een gemeente met het oog op de uitvoering van 
werken in het algemeen belang een gebouwd onroerend goed 
wil verwerven. De ondergetekende acht de vrees tot samen-
spannen van hoofdhuurder en onderhuurder niet gegrond. Sa-
menspannen zou hen immers weinig profijt geven omdat on-
derverhuren van een deel of van de gehele bedrijfsruimte tot 
gevolg heeft dat de hoofdhuurder minder of zelfs geen be-
drijfsschade heeft. 

Artikel IV 

Door vele leden werd de vraag gesteld of, nu de vordering 
tot ontruiming mede wordt begrepen onder alle rechtsvorde-
ringen met betrekking tot huur van bedrijfsruimte, hiermee 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. De ondergetekende beantwoordt beide 
vragen ontkennend. Wat betreft de mogelijkheid om in kort ge-
ding ontruiming te vragen, merkt hij op dat deze onverlet 
blijft. De President van de rechtbank is bevoegd tot elke zaak 
waarin uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke 
voorziening wordt vereist, ongeacht of het geschil krachtens 
zijn onderwerp tot de bevoegdheid van de kantonrechter of 
van een ander college behoort. 

De aanvulling van artikel 39 Wet R.O., ingevolge artikel IV 
van het ontwerp, sluit evenmin de mogelijkheid uit een revin-
dicatoire actie in te stellen bij de rechtbank. De omschrijving 
van de bevoegdheid van de kantonrechter in het ontwerp komt 
nagenoeg overeen met de omschrijving in artikel 27 van de 
Huurwet waarbij de kantonrechter bij uitsluiting bevoegd 
wordt verklaard tot behandeling in eerste aanleg van „alle vor-
deringen betrekkelijk tot huur en verhuur of tot huurbescher-
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ming, vorderingen tot ontruiming daaronder begrepen.". De 
Hoge Raad overwoog ten aanzien van deze bepaling in zijn ar-
rest van 6 november 1964, N.J. 1965 no. 360 m.n. J.H.B, dat 
met de toevoeging: „vorderingen tot ontruiming daaronder be-
grepen" niet is bedoeld dat alle ontruimingsvorderingen, on-
verschillig waarop zij steunen, als vorderingen betrekkelijk tot 
huur en verhuur zouden moeten worden aangemerkt. Met de 
toevoeging wordt buiten twijfel gesteld dat ook de vordering 
dat de gewezen huurder na geëindigde huur en verhuur het ge-
huurde zal teruggeven, als vordering betrekkelijk tot huur en 
verhuur is te beschouwen. De wetgever heeft in artikel 27 
evenwel niet willen afwijken van de algemene regel dat de be-
voegdheid van de rechter wordt afgemeten naar de rechtsvor-
dering zoals zij door de eiser is ingesteld. Een vordering tot 
ontruiming van een goed, door de eiser ingesteld op grond dat 
hij eigenaar is van dit goed en dat de gedaagde het zonder 
recht of titel onder zich heeft, valt dan ook niet onder de be-
voegdheid van de kantonrechter ingevolge artikel 27 van de 
Huurwet. Ten aanzien van deze vordering is ingevolge artikel 
53 van de Wet R.O. de rechtbank als rechter in eerste aanleg 
bevoegd. Naar de mening van de ondergetekende geldt het bo-
venstaande evenzeer met betrekking tot de in het ontwerp 
voorgestelde aanvulling van artikel 39 van de Wet R.O. 

De Minister van Justitie, 

De Commissie heeft gemeend met de mededeling van dit 
antwoord aan de Kamer haar Eindverslag te kunnen sluiten. 

Vastgesteld, 14 januari 1971. 
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