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A. Na artikel 1628 wordt een artikel toegevoegd, luidende: 

Artikel 1628a. In geval van afwijzing van het verzoek tot 
nietigverklaring van de opzegging op de grond, genoemd in 
het eerste lid van het vorige artikel onder a, alsmede in geval 
van verlenging van de overeenkomst krachtens het voorlaatste 
lid van dat artikel, is de verhuurder jegens de huurder tot 
schadevergoeding gehouden, indien de wil om het verhuurde 
goed persoonlijk in gebruik te nemen, in werkelijkheid niet 
aanwezig is geweest. 

Behoudens tegenbewijs wordt die wil geacht niet aanwezig 
te zijn geweest, indien niet binnen één jaar na het einde van 
de huurovereenkomst het goed door een persoon genoemd in 
het eerste lid van het vorige artikel onder a in duurzaam ge-
bruik is genomen. 

De rechter is bevoegd op verzoek van de huurder of ambts-
halve in een beslissing als bedoeld in het eerste lid, een bedrag 
te bepalen, dat de verhuurder aan de huurder moet betalen, 
ingeval later mocht blijken, dat die wil in werkelijkheid niet 
aanwezig is geweest, onverminderd het recht van de huurder 
op verdere schadevergoeding. 

De vordering van de huur tot schadevergoeding of tot be-
taling van het bedrag, bedoeld in het vorige lid, vervalt vijf 
jaren na het einde van de huurovereenkomst. 

B. In artikel 1629 wordt de zinsnede „de artikelen 1625-
1628" vervangen door: de artikelen 1625-1628a. 

C. In artikel 1631a wordt na het derde lid een lid in-
gevoegd, luidende: 

In geval van afwijzing van het verzoek tot verlenging van 
de huurovereenkomst op de grond, genoemd in het tweede lid 
onder 3°, alsmede in geval van verlenging krachtens het vorige 
lid, is artikel 1628a van overeenkomstige toepassing. 
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