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A. ALGEMEEN 

1. Inleiding 

Op 19 januari 1950 werd het ontwerp van de huidige Huurwet aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden. De belangri jkste zorg van 
de Regering op het punt van de huurwetgev ing was toen, te voorkomen dat 
de huurders het slachtoffer zouden worden van de ernstige won ingnood . De 
strekking van dat wetsontwerp was daarom tweeled ig : het voorzag in een 
strakke beheersing van de huurpri jzen (zoals overigens ook al bestond 
krachtens het zgn. Huurpri jsbesluit 1940) en het bood de huurders bescher-
ming tegen ont ru iming. Deze wet , die in 1951 in werk ing trad, was als t i jde-
lijk bedoeld. Bij de wi jz ig ingswet van 31 maart 1960 is de mogel i jkheid ge-
opend de huurpri js- en huurbeschermingsvoorschr i f ten van de Huurwet ge-
leidelijk buiten werk ing te stellen. In oktober 1967 is daarmee een begin ge-
maakt. Thans zijn vr i jwel alle gemeenten buiten de randstad geheel of ge-
deelteli jk geliberaliseerd. Dit is gebeurd op grond van de veronderstel l ing 
die aan de Huurwet ten grondslag ligt, nameli jk dat naarmate het woningte-
kort in Nederland zou worden ingelopen, aan een beheersing van de huur-
prijs door de overheid geen behoefte meer zou bestaan. Dan zouden bij een 
evenwicht tussen vraag en aanbod van woonru imte de marktverhoudingen 
weer een evenwicht ig huurpatroon tot stand brengen. 

Deze veronderstel l ing is niet bewaarheid en er is ook geen reële grond 
voor de verwacht ing dat dit in de toekomst wèl het geval zal zi jn. 

In de eerste plaats is evenwicht tussen vraag en aanbod al lerminst een 
kenmerk van de huidige woningmark t . Integendeel, verschil lende factoren 
maken het waarschijnl i jk dat de schaarste aan woonru imte , zij het in een an-
dere verschi jn ingsvorm, zal bl i jven bestaan. Met het oog op een goede 
ruimtel i jke ontwikkel ing van ons land zijn de plaatsen, waar woningen kun-
nen worden gebouwd, beperkt. Dit geldt vooral in de aantrekkelijke gebie-
den, zoals bosrijke streken en open weidegebieden. Schaarste aan woon -
ruimte zal ook bli jven bestaan in de steden, waar geen ruimte meer is voor 
n ieuwbouw op grote schaal en waar, door het verminderen van de won ing -
dichtheid het aantal beschikbare woningen kleiner wordt . De vergrot ing van 
het aanbod zal daarom meer en meer aan beperkingen onderhevig zijn. 

De vraagzijde van de markt beweegt zich daarentegen nog voor tdurend in 
een opwaartse li jn. De bevolking neemt nog steeds toe; bovendien schri jdt 
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de gezinsverdunning gestaag voort . Men gaat op steeds jeugdiger leefti jd 
zelfstandig w o n e n , bejaarden gaan niet inwonen bij hun kinderen, maarzoe-
ken eigen woon ru im te . Maatschappeli jke ontwikkel ingen kunnen nieuwe 
vormen van schaarste in het leven roepen. Een actueel voorbeeld van deze 
nieuwe schaarste is het groeiende tekort aan woonru im te voor jongeren die 
zelfstandig wi l len gaan wonen . 

Deze ontwikke l ingen maken duidel i jk dat de voorheen gebruikte indel ing 
in enerzijds een deel van het land mét schaarste, niet langer recht doet aan 
de werkel i jkheid. In het hele land doet zich schaarste voor, zij het dat deze 
vooral plaatseli jk is bepaald en van gebied tot gebied kan verschi l len in aard 
en omvang . Deze, pas de laatste jaren onderkende verschi jn ingsvorm van 
de schaarste aan woon ru im te maakt een andere benader ing van huur en 
verhuur, en vooral de huurpr i j svorming, noodzakeli jk dan tot dusver. De 
overheid zal waarborgen moeten geven dat in het gehele land de huurpr i j -
zen van woon ru im te een afspiegel ing zijn van de kwali teit en niet ten gevol-
ge van de marktsi tuat ie tot onredeli jke hoogten kunnen st i jgen, zoals bij een 
vol ledig vr i j laten van de huurpri jzen te duchten is. Maar deze schaarstefacto-
ren vormen niet de enige aanleiding tot het in het leven roepen van nieuwe 
alom geldende huurpr i jsregelen. Men kan zich afvragen of het bi jzondere ka-
rakter van de won ingmark t niet een be lemmer ing is voor het bevredigend 
funct ioneren van een geheel vri je won ingmark t . Wi l een dergeli jke markt 
goed werken, dan moet het mogel i jk zijn dat een huurder ui twi jkt naar een 
andere w o n i n g , wanneer naar zijn oordeel de prijs van de oorspronkel i jke 
won ing ten opzichte van het gebodene te hoog word t . 

In de prakti jk echter zijn het veelal andere factoren dan de huurpr i js die be-
slissend zijn voor de keuze al dan niet te verhuizen: de werkkr ing, de scholen 
van de k inderen, de maatschappel i jke functies in de wi jk of de gemeente, de 
gehechtheid aan de won ing of de plaats, de fami l ie en kennissenkring en 
niet te vergeten de hoge kosten van verhuiz ing en her inr icht ing. Gemakkeli jk 
kan een kloof groeien tussen de prijs die op g rond van algemene vraag- en 
aanbodfactoren tot stand zou komen en de prijs die de huurder ten hoogste 
wi l betalen voor het bl i jven gebruiken van die ene won ing , die voor hem 
zo'n grote subjectieve waarde heeft. 

Bij de verhandel ing van woondiensten gaat het dus niet om een markt die 
gekenmerkt word t door vo lkomen of zelfs maar heterogene concurrent ie. De 
subjectieve kwali teiten van de geboden woondiensten lopen daarvoor te 
sterk ui teen. De mogel i jkheden het ene huis te rui len voor een ander worden 
beperkt door de hoge kosten die daaraan verbonden zijn. Wanneer onder 
deze omstandigheden de huurpr i jsvorming geheel vri j zou worden gelaten, 
zou de verhuurder in de positie zijn dat hij het bovengeschetste «consum-
tentensurplus» tot zich kan trekken. Ook om deze reden is de eerste onderge-
tekende van mening dat de won ingmark t niet geheel overgelaten kan wor-
den aan het vri je spel van de maatschappeli jke krachten. 

Bovengenoemde argumenten hebben vooral betrekking op de factoren 
die de won ingmark t bepalen en maken op zich zelf al de noodzaak van de 
huurpr i jswetgeving duideli jk. Zonder aan de betekenis van de argumenten 
iets af te wi l len doen, meent de eerste ondergetekende dat er ook nog ande-
re argumenten pleiten voor een dergel i jke wetgev ing. 

In de eerste helft van deze eeuw was de bemoeienis van de overheid met 
het wonen in de eerste plaats ingegeven door de zorg voor de volksgezond-
heid. De nadruk lag vooral op het tegengaan van, fysiek gesproken, onge-
zonde woonomstand igheden. Vooral na de tweede were ldoor log zijn de op-
vatt ingen over de betekenis van het wonen tameli jk ingr i jpend gewi jz igd. 
Het verband tussen het wonen en het welzi jn van mensen in zijn breedste 
betekenis kreeg meer en meer aandacht. Steeds duideli jker is geworden dat 
wonen meer is dan enkel huisvest ing. In de wi jze waarop men woon t brengt 
men zijn identiteit tot ui tdrukking. 

Zoals ook al in de Nota huur- en subsidiebeleid (zitting 1973 -1974 -
13 025) is geconstateerd, zijn goede woonomstand igheden van veel belang 
voor de l ichameli jke en geestelijke gezondheid en, mede daardoor, een 
voorwaarde voo reen maximale ontp loo i ing van de menseli jke capaciteiten. 
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Plezier in het leven, arbeidsvreugde alsmede gevoelens van geborgenheid 
worden in hoge mate door het wonen bepaald. Al deze zaken raken niet al-
leen het welzijn van het individu maar ook het welzijn van de maatschappij 
als geheel. In genoemde nota is daarom het wonen ook als een merit-goed 
bestempeld, hetgeen betekent dat de overheid zich bekommert om de kwali-
teit van de huisvesting in ruime zin en dat zij het woonpeil wil verhogen bo-
ven het niveau dat bereikbaar is wanneer van overheidsingrijpen zou wor-
den afgezien. Dit uit zich onder meer in uitgebreide financiële steun voor het 
wonen. Maar ook betekent dit dat de overheid een wakend oog heeft te hou-
den op de wijze waarop de verhoudingen op de woningmarkt zich ontwikke-
len. 

Bij het ontwerpen van de bestaande wettelijke regelen speelden bovenge-
noemde overwegingen nog maar een zijdelingse, nauwelijks uitgesproken 
rol. Volledige huurprijsbeheersing in het kader van het toenmalige sociaal-
economische beleid gericht op de doelstelling van de (macro-)economische 
politiek (vooral met het oog op economische groei en betalingsbalans) was 
één van de voornaamste uitgangspunten. Duidelijk is dat de gewijzigde visie 
op het wonen in de huur (prijs-(wetgeving moet doorwerken. 

Er zijn nog meer argumenten voor een aanpassing van de huurwetgeving, 
die voortspruiten uit veranderingen in het denken over het wonen en met 
name het huren en verhuren van woonruimte. Toen na de inhaal van het 
globale woningtekort van na de tweede wereldoorlog het besef groeide dat 
wonen toch meer was dan enkel een dak boven het hoofd gingen de bewo-
ners zich ook in steeds sterkere mate realiseren dat «beter wonen» alleen 
kan worden bereikt wanneer men zich daarvoor zélf actief inzet. 

De woonconsument bepaalt zich niet langer tot een passieve houding 
maar wenst invloed uit te oefenen op activiteiten die zijn woonsituatie kun-
nen veranderen. En er is geen weg om dat via het marktmechanisme van 
vraag en aanbod te doen. Vooral de laatste jaren ziet men dat deze verlan-
gens ook in daden worden omgezet. Huurders vragen inspraak in de beslis-
singen over het gehuurde goed, een inspraak waarin de meeste huurcon-
tracten nauwelijks voorzien. Om hun eisen kracht bij te zetten verenigen 
huurders zich in verenigingen of actiecomités. Verhuurders zijn vaak wel 
genegen de redelijkheid van althans een deel van deze verlangens te erken-
nen, maar structuren om hieraan vorm te geven ontbreken doorgaans. De 
omstandigheid dat steeds meer grote verhuurinstellingen hun stempel druk-
ken op de huurmarkt, speelt hierbij tevens een rol. Verreweg de meeste 
huurwoningen zijn op het ogenblik het eigendom van grote verhuurders zo-
als toegelaten instellingen, gemeenten of institutionele beleggers. Het aan-
tal verhuurders dat slechts één of enkele woningen verhuurt wordt voortdu-
rend minder. De persoonlijke relatie die huurders en verhuurders vroeger 
met elkaar hadden behoort bijna tot het verleden. Ook deze ontwikkelingen 
nopen tot wijziging van de bestaande huurwetgeving, die immers dateert uit 
een tijd dat inspraak van de huurders en grotere omvang van verhuurd bezit 
per eigenaar minder vaak voorkwamen. 

Nog meer argumenten pleiten voor een herziening van de huurprijswetge-
ving. Zoals gezegd zijn ten gevolge van de huurliberalisatie de huurprijs-
voorschriften en huurbeschermingsregelen van de Huurwet in grote delen 
van het land buiten werking gesteld. Aldaar gelden nu uitsluitend de bepa-
lingen van het Burgerlijk Wetboek, zij het dat ook in die gebieden ten aanzien 
van woningen van gemeenten en toegelaten instellingen de bepalingen van 
artikel 68a van de Woningwet van toepassing zijn. Ook geldt in het hele land 
voor nog gesubsidieerde na-oorlogse woningen de Wet jaarlijkse-huurver-
hogingen. 

In de praktijk heeft deze gecompliceerde wettelijke regeling tot gevolg dat 
in het bijzonder bij geschillen over de huurprijs voor de verschillende wonin-
gen - ook binnen één gebied - zeer uiteenlopende regels gelden. Huurders 
van woningen van toegelaten instellingen en gemeenten kunnen zonder risi-
co dat de huur zal worden opgezegd iedere hun voorgestelde huurverho-
ging weigeren. Aan huurders van particuliere woningen echter kan de huur 
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bij een weiger ing van een huurverhoging als regel wel worden opgezegd. Al 
naar gelang de won ing in het geliberaliseerde gebied ligt (of in een gedeelte-
lijk geliberaliseerde gemeente en de huurpr i js boven een bepaald niveau 
ligt) of in het niet-geliberal iseerd gebied l igt, moet die opzegging aan uiteen-
lopende vereisten vo ldoen. Of de huurder na de opzegging zich tot de rech-
ter moeten wenden hangt af van de l igging in geliberal iseerd of niet-gelibe-
raliseerd gebied. Voorts is soms wel de inschakeling van de huuradviescom-
missie verpl icht, soms niet. Niet alt i jd echter mag een particuliere verhuur-
der de huur opzeggen aan een huurder die een voorgestelde huurverhoging 
weigert . Indien het gaat om een voorstel tot verhoging van de huur van een 
niet of niet meer gesubsidieerde particuliere won ing in het niet-gel iberal i-
seerde gebied met meer dan het in artikel 3, eerste l id, van de Huurwet ge-
noemde percentage dient de verhuurder de h u u r - bij weiger ing van de 
huurder - niet op te zeggen doch aan de Minister van Volkshuisvest ing en 
Ruimteli jke Ordening vaststel l ing van de huurpri js te vragen. 

Voorts is nog een compl icerende factor, dat in sommige geval len - zowel 
in de woningwetsector als in de particuliere sector - de aangezegde huurver-
hoging, bij weiger ing door de huurder, pas verschuldigd word t , hetzij na een 
uitspraak van de kantonrechter, hetzij na een huurvaststel l ing door de Minis-
ter, terwi j l in andere geval len, te weten voor nog gesubsidieerde won ingen 
(met uitzondering van de vooroor logse), de aangezegde huur vanaf de da-
tum van ingang verschuld igd is. Soms zonder meer, te weten voor de part i-
culiere premiewoningen en voor de won ingen van de laatste v i j f jaar van 
toegelaten instel l ingen en gemeenten, soms echter nog met de mogel i jk-
heid voor de huurder om bezwaar aan te tekenen en eventueel achteraf de 
verhoging geresti tueerd te kri jgen. 

Zelfs afgezien van de vele ui tzonderingen op al deze regels en van de vele 
nog verder ui teenlopende details in de verschi l lende regelingen zal het dui -
del i jkz i jn dat de regel ing van huurpri jsgeschi l len herziening behoeft. Het 
huidige chaotische samenstel van regels is vr i jwel onbegri jpel i jk. 

Het is voor vele huurders en verhuurders ingewikkeld hun rechten te ken-
nen, daargelaten of de regeling van die rechten op zichzelf toereikend en bil-
lijk is. Een van de voornaamste oogmerken van de voorgestelde wet is dan 
ook een meer un i forme regeling van huurgeschi l len te introduceren. Het is 
voor het eerst dat een dergeli jke regel ing wettel i jk word t vastgelegd. Voor 
de rechtsposit ie van huurders en verhuurders in geschil len over de huurpr i js 
is deze wet daarom van wezenli jke betekenis. 

Genoemd is de chaos op het stuk van de voorschr i f ten. De huurpri jzen zelf 
geven evenmin een evenwicht ig beeld. Niet alleen in het westen van het 
land, maar ook in het overige deel lopen de huurpri jzen van won ingen die 
ongeveer gelijk woongeno t bieden sterk uiteen. Een omstandigheid die hier-
bij een rol heeft gespeeld is gelegen in het huur- en subsidiebeleid sinds 
1960. Mede door de verschi l lende subsidieregel ingen is een scheefgegroei-
de situatie op het gebied van de huurpri jzen ontstaan. Bovendien is, gemid-
deld genomen, het huurniveau sterk achtergebleven bij de ontwikkel ing van 
lonen en pri jzen. Voor het wonen word t door zeer velen erg wein ig betaald 
in verhouding tot hun inkomen en tot andere bestedingen, terwi j l n iet temin 
toch nog objectsubsidies voor de betrokken won ingen worden verstrekt. De 
eenmalige huurverhoging met 20%, zoals voorgesteld in de Nota Volkshuis-
vesting van de toenmal ige bewindsl ieden word t thans te ongenuanceerd en 
daarom onaanvaardbaar geacht. Een doors t romingshef f ing, zoals in de No-
ta huur- en subsidiebeleid voorgesteld v indt in de Staten-Generaal wein ig 
bijval. Deze omstandigheden maken het te meer noodzakeli jk dat de huur-
pr i jsontwikkel ing zodanig geleid word t dat de discrepantie tussen de gel-
dende huren en de werkel i jke waarde van het woongenot in elk geval niet 
meer toeneemt en zo mogel i jk word t verkleind. Een belangri jk oogmerk van 
het wetsontwerp is dan ook mogel i jkheden te bieden aan verhuurders en 
huurders om de huurpri jzen meer in overeenstemming te brengen met de 
rëele waarde van het woongenot . Geschillen daarover zullen aan de hand 
van algemene maatregel van bestuur te stellen regelen dienen te worden 
beslecht. 

Tweede Kamer, zitt ing 1976-1977, 14 175, nrs. 3-4 4 



Bovenvermelde overwegingen hebben geleid tot het onderhavige wets-
ontwerp en de overige, eveneens in te dienen wetsontwerpen. Hieraan liggen 
de volgende uitgangspunten ten grondslag. 

- Er zal een, voor het hele land geldend, huurregime worden ontwikkeld. 
- Huurprijzen van woonruimte dienen zoveel mogelijk te zijn afgestemd 

op de kwaliteit van deze woonruimte. Deze kwaliteit zal bij een geschil over 
de redelijke huurprijs worden beoordeeld aan de hand van bij algemene 
maatregel van bestuur te geven normen met betrekking tot de kwaliteit van 
woonruimte. 

- Er dient een evenwichtige verdeling te komen tussen de rechten en 
plichten van enerzijds huurders en anderzijds verhuurders. Redelijke huur-
prijsaanpassingen dienen zonder al te veel omslag tot stand te kunnen ko-
men. 

- Geschillen over de hoogte van de huurpijs dienen tot een oplossing te 
worden gebracht zonder dat tot huuropzegging wordt overgegaan. Om dit te 
bereiken zal in het Burgerlijk Wetboek in de bepalingen over het einde van 
de huur van woonruimte, welke bepalingen in het gehele land zullen gaan 
gelden, een regeling worden opgenomen die inhoudt dat gebrek aan over-
eenstemming tussen partijen over een verhoging van de huurprijs geen 
grond tot beëindiging van de huurverhouding oplevert. 

- Voor de beslechting van huurprijsgeschillen zal een duidelijke en doel-
matige procedure in het leven worden geroepen. 

In de wet zal het trendmatige percentage van de huurverhogingen wor-
den vastgelegd. Een verhoging van de huurprijs met dit percentage heeft 
een vermoeden van redelijkheid, hetgeen van belang is voor de bij huur-
prijsgeschillen te volgen procedure. 

- De aanvangshuurprijzen van woonruimte, voor de totstandkoming of 
verbetering waarvan het Rijk financiële steun heeft gegeven, zullen door de 
Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening worden vastgesteld. 
Deze huurprijzen zullen vervolgens gedurende vijf jaren worden verhoogd 
met telken jare het trendmatige huurstijgingspercentage. 

In het onderstaande zal eerst een korte schets worden gegeven van de 
ontwikkeling van het huidige huurrecht en het beeld dat dit heeft opgele-
verd. Vervolgens zal een schets worden gegeven van het onderhavige wets-
ontwerp, waarna in de slotparagrafen van het algemeen deel van de toelich-
ting op enkele speciale aspecten van het ontwerp nader zal worden inge-
gaan. 

2. Ontwikkeling van het huurrecht 

In de Nota huur-en subsidiebeleid (Tweede Kamer, Zitting 1973-1974 -
13 025) is al opgemerkt dat het adagium «ieder wordt geacht de wet te ken-
nen» zeker geen ingang zou hebben gevonden, wanneer men ten tijde van 
het ontstaan daarvan op de hoogte zou zijn geweest van het huidige huur-
recht. Inderdaad moet men vaststellen dat heden ten dage slechts zeer wei-
nigen nog een behoorlijk overzicht hebben van alle rechten en plichten van 
huurders en verhuurders. Historisch is dit wel verklaarbaar: het huurrecht is 
vooral na de Tweede Wereldoorlog in verband met de telkens wisselende 
omstandigheden voortdurend gewijzigd. 

Voor de Tweede Wereldoorlog was het huurrecht betrekkelijk eenvoudig. 
Het Burgerlijk Wetboek bevatte niet meer dan enkele algemene bepalingen 
over de verhouding tussen huurder en verhuurder. Het was geheel aan partij-
en overgelaten, hoe zij hun onderlinge rechten en plichten wilden regelen. 
De huurprijs was in die tijd geheel vrij. De overheid voelde zich niet geroe-
pen een actief huurprijsbeleid te voeren. 

In deze situatie is reeds kort na het begin van de bezetting verandering ge-
komen. In het Huurprijsbesluit 1940 werden voorschriften gegeven over de 
hoogte van de huren: «de hoogst toelaatbare huurpijs» - aldus artikel 2, eer-
ste lid - «is waarvoor het huurobject op 9 mei 1940 was verhuurd». Bij het 
Huurprijsuitvoeringsbesluit werden Prijzenbureaus voor Onroerende Zaken 
ingesteld die afwijkingen van dit «bevroren» huurpeil konden toestaan. 
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Veel invloed is van deze afwijkingsmogelijkheid overigens niet uitgegaan. 
Ook in de eerste jaren na de oorlog lag de huurprijs in de meeste gevallen 
nog op het peil van 9 mei 1940. Pas in 1951, bij het in werkingtreden van de 
Huurwet, kwam hierin verandering. Deze wet verhoogde de huurprijzen met 
15% waarbij uitgegaan werd van de op de dag vóór het in werking treden 
daarvan geldende huurprijs, die, zoals hierboven werd uiteengezet, in de 
meeste gevallen de huurprijs van 9 mei 1940 was. 

In latere jaren zijn bij een aantal wijzigingen van de Huurwet de huurprij-
zen opnieuw verhoogd, waarbij voor die verhoging werd uitgegaan van de 
op de dag vóór de inwerkingtreding van die wijziging geldende huurprijs. 
Aangezien deze wetswijzigingen er niet toe strekten voorgaande gebreken in 
de wettelijk geldende huurprijzen te zuiveren brengt dit stelsel met zich me-
de dat tot op de huidige dag voorde berekening van de wettelijke huurprijs 
veelal moet worden teruggerekend naar de huurprijs op 9 mei 1940. 

Het behoeft geen betoog dat met het verstrijken van de tijd het steeds 
moeilijker wordt de huurprijzen op 9 mei 1940 te achterhalen. 

De Huurwet kent naast huurprijsvoorschriften ook bepalingen omtrent de 
zogenaamde huurbescherming. Bij de Huurwet zijn tevens de huuradvies-
commissies in het leven geroepen, die onder meer als taak kregen te advi-
seren over de betalingsverplichting van de huurder. 

De Huurwet is na het tijdstip van inwerkingtreding voortdurend aan ver-
anderingen onderhevig geweest. Het zou te ver voeren hier op al deze wijzi-
gingen in te gaan. Enkele wijzigingen mogen echter niet onvermeld blijven. 
In 1960 is met het oog op de huurliberalisatie aan de Huurwet toegevoegd 
de mogelijkheid om gemeenten of gedeelten van gemeenten aan te wijzen, 
waarin ten aanzien van bepaalde categorieën gebouwd onroerend goed 
een aantal bepalingen van de Huurwet niet van toepassing is. 

De bedoeling van de wetgever was dat geleidelijk de Huurwet afgeschaft 
zou worden. Van de bedoelde mogelijkheid is in oktober 1967 voor het eerst 
gebruik gemaakt. Daarna is nog een aantal liberalisatiebesluiten van kracht 
geworden (de laatste in 1972) zodat thans in grote delen van ons land de 
huurprijsvoorschriften van de Huurwet niet meer van kracht zijn. 

Een andere belangrijke wijziging was die van 1968. Per 1 mei van dat jaar 
werd het systeem van de zogenaamde facultatieve huurverhogingen inge-
voerd. In de wet is een maximaal percentage voor de huurverhogingen neer-
gelegd; partijen hebben de vrijheid de huurprijs overeen te komen mits deze 
niet hoger is dan de laatstelijk toegestane huurprijs, vermeerderd met het in 
de wet vastgelegde percentage. 

Een laatste wijziging die hier vermelding verdient is tot stand gekomen bij 
de Wet van 6 mei 1971, Stb. 309. Deze wijziging maakt het mogelijk het per-
centage waarmee de huren in het niet-geliberaliseerd gebied ten hoogste 
mogen worden verhoogd, te vervangen door een hoger percentage. Doel 
van deze «huurharmonisatie» is om de prijzen van huurwoningen ouder dan 
vijf jaar in een betere verhouding te brengen tot de huren van woningen die 
de laatste vijf jaren met rijkssubsidie tot stand zijn gekomen. Ook in de Wo-
ningwet (art. 68a) zijn toen bepalingen opgenomen om een harmonisatie te 
bereiken van de huurprijzen van woningen in eigendom van gemeenten en 
toegelaten instellingen. 

Dit kleine stukje geschiedenis geeft reeds aan hoezeer in weinig jaren gro-
te veranderingen hebben plaatsgevonden op het gebied van de huurprijzen. 

Het beeld is echter nog niet volledig. De Wet jaarlijkse huurverhogingen 
(Wet van 24 december 1968, Stb. 703) maakt voor met steun uit 's Rijks kas 
tot stand gekomen woningen huurverhogingen verplicht, zolang voor der-
gelijke woningen nog een jaarlijkse bijdrage wordt verstrekt. De verplichte 
huurverhogingen bedroegen aanvankelijk 4, later 6 en thans 8%. Door deze 
verplichte huurverhogingen worden de jaarlijkse bijdragen in de exploitatie 
geleidelijk minder. Aangenomen werd, dat deze bijdragen na verloop van 
ongeveer 10 jaar niet meer nodig zouden zijn. 

Allengs echter werd deze periode langer door de voortdurende stijging 
van de rente en van de variabele exploitatielasten. Waren verplichte huur-

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,14 175, nrs. 3-4 6 



verhogingen gedurende een niet te lange periode nog wel aanvaardbaar, bij 
een langere periode is dit nauwelijks meer het geval. Gevolg was nl. dat de 
huurders gedurende een lange periode geen invloed konden doen gelden 
op de huurprijs van het gehuurde goed, welke (onderhouds-)gebreken zich 
daaraan ook voordeden. Daarom zijn dan ook in de toepassing van de Wet 
jaarlijkse huurverhogingen de laatste jaren wijzigingen gebracht, die op 
zichzelf bezien terecht waren, maar de overzichtelijkheid zeker niet ten goe-
de kwamen. Bij de bespreking van het systeem van het wetsontwerp wordt 
op deze wijzigingen nog nader ingegaan. 

Andere regels ten aanzien van de huurprijzen zijn op het moment nog 
neergelegd in het Besluit bijzondere huurprijzen 1954, tot stand gekomen 
krachtens artikel 4 van de Huurwet. Dit besluit geeft een aantal uitzonderin-
gen op de algemeen geldende bepalingen van de Huurwet. Om een voor-
beeld te geven: krachtens de Huurwet zijn in het niet-geliberaliseerde gebied 
de huurprijzen gebonden aan een maximum. De huren echter van wonin-
gen, die na 5 mei 1945 tot stand zijn gekomen zonder dat ter zake van de 
bouw of exploitatie van overheidswege een financiële tegemoetkoming is 
gegeven, zijn niet gebonden aan een maximum. Andere belangrijke bepalin-
gen in het besluit betreffen de huurprijzen na verbetering, hetzij van be-
woonde hetzij van niet-bewoonde woningen. Voor de eerste categorie moet 
- aldus art. 10 van het BBH 1954- de huurverhoging wegens verbetering te-
voren door partijen worden overeengekomen. Voor de tweede categorie, de 
niet-bewoonde woningen, is de huurprijs na verbetering de prijs die vóór 
het aanbrengen der verbeteringen ten hoogste mocht worden overeengeko-
men vermeerderd met een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot de 
door de verhuurder gemaakte kosten. 

Ook de Woningwet bevat nog wettelijke regelen op het terrein van de 
huurprijzen. Het hiervoor al genoemde artikel 68a schrijft onder meer voor, 
dat woningen van toegelaten instellingen en gemeenten zoveel mogelijk 
verhuurd worden tegen prijzen die in juiste verhouding staan tot die van in 
de laatste 5 jaren met rijkssteun gebouwde woningen. 

Op 1 maart 1975 is in werking getreden de Wet huurprijsontwikkeling 
woonruimte. Deze wet was ingegeven door twee overwegingen. In de eerste 
plaats was zij er op gericht te voorkomen dat in beginsel vrije huurprijzen na 
het aflopen van de huurprijsbepalingen krachtens de Machtigingswet inko-
mensvorming en bescherming werkgelegenheid al te zeer zouden stijgen. In 
de tweede plaats strekte deze wet er toe de overgang naar het in de Nota 
huur- en subsidiebeleid aangekondigde huurprijsstelsel op soepele wijze te 
doen plaatsvinden. 

Opgrond van deze wet, waarvan de werkingsduur inmiddels tot 1 april 
1977 is verlengd, is de verhuurder verplicht mededeling te doen van huur-
overeenkomsten, waarbij gerekend over een tijdvak van 12 maanden de 
huur met meer dan 8% wordt verhoogd. De Minister van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening heeft krachtens deze wet de bevoegdheid de huur-
prijsverhogingen van woningen in gebieden waar blijkens de mededelingen 
sprake is van een betekenende ontwikkeling van ongerechtvaardigde huurver-
hogingen, aan een maximum te binden. 

De Huurwet kent naast huurprijsvoorschriften ook bepalingen omtrent de 
zogenaamde huurbescherming. Een huurder aan wie de huur is opgezegd, 
kan na afloop van de huurovereenkomst krachtens huurbescherming in het 
genot van het gehuurde blijven en kan slechts op bepaalde in de wet duide-
lijk omschreven gronden tot ontruiming worden gedwongen. Het initiatief 
ligt hier bij de verhuurder. 

In het geliberaliseerde gebied geldt de hiervoor vermelde regeling niet 
meer. Na liberalisatie van de huren gold aanvankelijk de ontruimingsbe-
scherming vervat in Hoofdstuk VIA van de Huurwet maar op 1 september 
1972 is voor dit gebied een nieuwe regeling, vervat in de artikelen 
1623a-1623fvan het Burgerlijk Wetboek, van kracht geworden. Dezeartike-
len geven voorschriften over onder meer de opzegging van huurovereen-
komsten en de procedure die partijen moeten volgen als de huurder met de 
opzegging niet instemt. 
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Het in deze artikelen neergelegde systeem wijkt wezenlijk af van de huur-
bescherming zoals die is neergelegd in de Huurwet. Volgens de in het niet-
geliberaliseerde gebied nog geldende Huurwet loopt de huurovereenkomst 
na opzegging zonder meer af en kan de huurder niet krachtens overeen-
komst maar krachtens de wet in het genot van het gehuurde blijven. De ver-
huurder moet vervolgens het initiatief nemen wil hij de huurder tot ontrui-
ming dwingen. 

Volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek daarentegen moet de 
huurder, wanneer hij niet met de opzegging van de huurovereenkomst in-
stemt, het initiatief nemen. Hij kan de kantonrechter verlenging van de huur-
overeenkomst vragen. De kantonrechter is gebonden aan bepaalde toe- en 
afwijzingsgronden. 

Aanvankelijk was de Huurwet ook van toepassing op ongebouwd onroe-
rend goed (voorzover niet agrarisch) en voorts op al het gebouwd onroe-
rend goed niet zijnde woningen (bij voorbeeld de bedrijfspanden). Met in-
gang van 1 januari 1954 werden de huurprijzen van het ongebouwde onroe-
rend goed weliswaar vrijgelaten, maar de bepalingen met betrekking tot de 
huurbescherming bleven van kracht tot 1 april 1960. Sedert deze datum is de 
Huurwet niet meer van toepassing op ongebouwd onroerend goed. 

Sinds 1 mei 1971 wordt de huur en verhuur van bepaalde groepen bedrijfs-
panden - in het algemeen middenstandsbedrijfspanden - geregeld door 
eenaantal bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (de artikelen 1624 tot en 
met 1636b). Deze bedrijfspanden vallen daarom niet meer onder de Huur-
wet. De huurprijs van deze zogenaamde middenstandsbedrijfspanden is 
overgelaten aan de overeenstemming daaromtrent tussen partijen. In be-
paalde gevallen stelt de rechter op verzoek van de meest gerede partij de 
huurprijs vast. 

De overige bedrijfsruimten, zoals kantoren, fabrieken, pakhuizen, werk-
plaatsen e.d., vallen nog onder de Huurwet. Voor zover deze objecten in de 
niet- of gedeeltelijk geliberaliseerde gemeenten zijn gelegen, gelden hier-
voor de huurprijsvoorschriften van de Huurwet indien de huurprijs op 30 ju-
ni 1971 f 100 of minder per maand bedroeg. In dat geval zijn ook de bepalin-
gen met betrekking tot de huurbescherming volledig van kracht. In de hier-
voren bedoelde gemeenten zijn de huurprijzen van deze bedrijfspanden vrij, 
indien de huurprijs op 30 juni 1971 méér dan f 100 per maand bedroeg. In 
dat geval gelden de bepalingen betreffende de ontruimingsbescherming 
van Hoofdstuk VI A van de Huurwet. In het geliberaliseerde gebied zijn de 
huurprijzen van de hierbedoelde bedrijfspanden geheel vrij, ongeacht de 
huurprijs op 30 juni 1971. Ook ten aanzien hiervan zijnde bepalingen ter za-
ke van de ontruimingsbescherming van Hoofdstuk VIA van de Huurwet van 
toepassing. 

De hiervoor vermelde uiteenlopende regelingen op het stuk van huurprijs-
beheersing en huurbescherming zijn een belangrijke oorzaak van de huidige 
onduidelijkheid en ingewikkeldheid van het huurrecht. 

3. Enkele cijfermatige gegevens 

Het zal niemand verbazen, dat het grote aantal hierboven genoemde rege-
lingen tot een uiterst onoverzichtelijk geheel heeft geleid. Enkele cijfers mo-
gen dit illustreren. Nederland telt op het ogenblik ongeveer 2,7 min. huurwo-
ningen. Ongeveer 1,5 min. daarvan liggen in de geliberaliseerde gebieden 
en ongeveer 1,2 min. in de niet geliberaliseerde gebieden. Van voormelde 
1,5 min. geldt voor ongeveer 580 000 particuliere huurwoningen een vrije 
huurprijsvorming. De overige 920 000 woningen bestaan uit ongeveer 
864 000 woningen van woningcorporaties en gemeenten alsmede uit 56 000 
premie-huurwoningen, eveneens gebonden aan huurprijsvoorschriften van 
de rijksoverheid. Voormelde 1,2 min. woningen in het niet geliberaliseerde 
gebied bestaan uit ongeveer 690 000 woningen van woningcorporaties en 
gemeenten, 44 000 premiehuurwoningen en 466 000 particuliere huurwo-
ningen. Van laatstvermelde woningen geldt voor ongeveer 33 000 woningen 
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een vrije huurprijsvorming en voor de overige 433 000 woningen de maxi-
mum-huurprijs ingevolge de Huurwet. 

Afzonderlijk verhuurde kamers (naar schatting zijn dit er 180 000) vallen in 
beginsel onder dezelfde bepalingen als woningen, zij het dat hier vaak spra-
ke is van een dode letter. 

4. Het systeem van het wetsontwerp 

De procedure bij geschillen over de huurprijs 

Gegeven de hierboven genoemde uitgangspunten is gekozen voor de vol-
gende wettelijke regeling. 

In beginsel zullen de prijzen van woonruimte in het gehele land vrij kun-
nen worden overeengekomen. Onder woonruimte wordt in dit verband ver-
staan: woningen, maar ook gedeelten van gebouwen, zoals kamers. Dit begin-
sel is echter met een aantal waarborgen omgeven. In de eerste plaais zal vol-
gens het in te dienen wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
de opzegging van een huurovereenkomst door de verhuurder ter zake van 
een geschil over de hoogte van de huurprijs nietig zijn. 

Wanneer partijen het niet eens kunnen worden over een voorstel tot huur-
verhoging of huurverlaging kan - afhankelijk van de inhoud van het voorstel 
- de huurder of de verhuurder zich tot de huurcommissie (die haar grond-
slag moet vinden de Wet op de huurcommissies waarvoor eveneens een 
ontwerp wordt ingediend) wenden met het verzoek een uitspraak te doen 
over het huurprijsgeschil. De huurcommissie zal haar uitspraak doen nadat 
zij een onderzoek heeft ingesteld en de kwaliteit van de woning heeft beoor-
deeld aan de hand van in een algemene maatregel van bestuur neer te leg-
gen regelen. 

Wanneer een der partijen zich met de uitspraak van de huurcommissie 
niet kan verenigen, kan hij zich tot de kantonrechter wenden met het verzoek 
de huurprijs vast te stellen. Ook de kantonrechter doet dan uitspraak met in-
achtneming van de regelen die in de algemene maatregel van bestuur zijn 
neergelegd. 

De normen voor de beoordeling van de kwaliteit van woonruimte en de re-
delijkheid van de huurprijswijziging 

De eerste ondergetekende meent dat het voor de beoordeling van het 
voorliggende wetsontwerp noodzakelijk is uiteen te zetten hoe hij zich de in-
houd van deze algemene maatregel van bestuur gedacht heeft. Samengevat 
komt deze op het volgende neer. Het systeem om te beoordelen of de huur-
prijs van woonruimte in juiste verhouding staat tot de kwaliteit van die 
woonruimte is gebaseerd op het systeem dat voor de huuraanpassing van 
woningen in 1976 is toegepast. Dat wil zeggen dat een aantal objectief meet-
bare kenmerken van de woonruimte, zoals oppervlakte, sanitair, mate van 
isolatie of aan de woonruimte verbonden centrale voorzieningen, in waar-
deringspunten uitgedrukt zal worden. Dit puntenaantal zal worden aange-
vuld door toekenning van punten voor subjectieve waarderingsaspecten, zo-
als de woonvorm, de ligging en de algehele kwaliteitsindruk. Los van deze 
puntenwaardering zal de staat van onderhoud worden gewaardeerd; hoe-
veel punten de woonruimte, bijvoorbeeld op grond van haar vloeropper-
vlakte, ook krijgt, indien de staat van onderhoud slecht is zal geen huurver-
hoging mogen volgen. Het systeem zal in twee onderdelen uiteenvallen: één 
waarderingssysteem voor zelfstandige woningen en één voor niet-zelfstan-
dige woonruimte. Het waarderingssysteem voor niet-zelfstandige woonruim-
tezal zich toespitsen op de oppervlakte van de woonruimte en op de aanwe-
zigheid van sanitair en kookgelegenheid. De staat van onderhoud blijft hier 
overigens een van de waarderingselementen. 

Vanzelfsprekend is het waarderingsstelsel, dat in 1976 werd toegepast, 
niet feilloos. De bedoeling was - en dit is bij de invoering van het systeem 
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ook opgemerkt- met dit systeem in 1976 ervaring op te doen, waarvan bij 
de opzet van het systeem krachtens de Huurprijzenwet zou kunnen worden 
geprofiteerd. Verbeteringen die nog in de loop van 1976 of na het van kracht 
worden van de wet wenselijk blijken, zullen vanzelfsprekend aangebracht 
moeten worden. Mede in verband met de noodzaak het stelsel bij gelegen-
heid te kunnen bijstellen zal dit stelsel in een algemene maatregel van be-
stuur worden neergelegd. 

Door toekenning van de waarderingspunten zal de woonruimte in een 
aantal kwaliteitsklassen kunnen worden onderscheiden. Voor elk van deze 
klassen zullen jaarlijks normhuurprijzen worden vastgesteld. Op grondslag 
van de verhouding tussen de geldende huurprijzen en de normhuurprijzen 
van deze kwaliteitsklassen zal jaarlijks een huurprijsaanpassingstabel worden 
bekend gemaakt. Hoewel partijen bij het overleg over de toe te passen huur-
prijswijziging niet aan deze tabel gebonden zijn, mag aangenomen worden 
dat zij veelal deze tabel als richtsnoer zullen aanhouden. 

In dit verband moet er met nadruk op gewezen worden, dat het waarde-
ringsstelsel niet altijd zonder meer aangeeft wat de redelijke huurwijziging is. 
In dit verband is het van belang dat in het voorgestelde systeem de hoogste 
kwaliteitsklassen geen bovengrens voor de redelijke huurprijs kennen. Het 
waarderingssysteem kan voor woningen van die klassen dus geen grond 
opleveren om een huurverhoging te matigen of om een huurprijs te verla-
gen. In geval van geschillen over de huurprijzen van dit soort woningen zal 
de huurcommissie een uitspraak moeten doen op grond van vergelijking 
met de huurprijzen van gelijksoortige woningen. 

Vanzelfsprekend zullen de huurcommissies al hun uitspraken moeten mo-
tiveren. Dit geldt in het bijzonder voor de gevallen waarin de huurcommissie 
meent te moeten afwijken van de huurprijswijziging die het waarderingsstel-
sel en de huuraanpassingstabel als redelijk uitwijzen. De bevoegdheid om 
van deze uitkomst af te wijken kan aan de huurcommissies niet onthouden 
worden. Er kunnen zich immers gevallen voordoen, waarvoor het globale 
woningwaarderingssysteem geen goed meetinstrument is. De huurcommis-
sies zullen echter terughoudendheid moeten betrachten met eigen interpre-
tatie en, waar deze onvermijdelijk is, deze zeer zorgvuldig moeten motive-
ren. 

Een tweede opmerking is dat de bij de algemene maatregel van bestuur te 
geven regelen er in zullen voorzien dat de huurprijzen waarover de huur-
commissie of de kantonrechter met toepassing van de regelen een uitspraak 
doet (en waar partijen het dus niet over eens zijn geworden) niet al te zeer in-
eens omhoog zullen worden gebracht. Een te grote stijging ineens zou voor 
de huurders gezien hun bestedingspatroon onaanvaardbaar zijn. In verband 
met de noodzaak van een geleidelijke ontwikkeling van de huurprijzen zal de 
huurcommissie of de kantonrechter, die geroepen wordt over een bepaalde 
huurverhoging te oordelen, krachtens de regelen een bepaald maximum in 
acht moeten nemen. In de op het moment bestaande regelen is een soortge-
lijk maximum vervat; bij de huuraanpassingen in 1976 is dit vastgesteld op 
een verhoging ten opzichte van de oude huur van 12%. 

Nadere uitwerking van de procedure 

In het wetsontwerp is, zoals gezegd, als trendmatig percentage voor de 
jaarlijkse huurstijgingen opgenomen 8%. Dit percentage is aangenomen als 
percentage van de verplichte jaarlijkse huurverhogingen, waarover hieron-
der meer. Voorts speelt het een rol bij de beantwoording van de vraag wie 
bij een conflict over de huurprijs het initiatief moet nemen. Omdat huurver-
hogingen van ten hoogste 8% een vermoeden van redelijkheid hebben, is 
voorzien in een procedure met behulp waarvan dergelijke huurverhogingen 
met betrekkelijk weinig omslag tot stand kunnen komen. Wanneer een huur-
der schriftelijk verklaart niet met het voorstel in te stemmen, kan de verhuur-
der de huurcommissie verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid 
van het voorstel. Wanneer een huurder binnen vier weken nadat de huurver-
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hoging had moeten ingaan niet schriftelijk geantwoord heeft op het voorstel 
en bovendien de verhoging niet betaalt, kan de verhuurder de huurcommis-
sie verzoeken het voorstel nogmaals onder de aandacht van de huurder te 
brengen. Dient de huurder na deze kennisgeving niet een verzoek in bij de 
huurcommissie een uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel, 
dan wordt de voorgestelde huurverhoging bindend. 

Deze procedure laat - het zij hier voor de duidelijkheid opgemerkt - de 
mogelijkheid open dat de huurder wel betaalt maar tevens bezwaar maakt 
tegen de voorgestelde huurverhoging. In dat geval wordt hij niet geacht 
door de betaling te hebben ingestemd met het voorstel. 

Bij voorstellen tot huurverhoging met meer dan het trendmatige percenta-
ge is er geen vermoeden van redelijkheid, waardoor de rechten van de huur-
der reeds voldoende zijn beschermd. 

Deze verhogingen komen immers alleen tot stand doordat de huurder met 
de verhoging instemt of door een uitspraak van de huurcommissie (of de 
kantonrechter). 

De aanzegging van huurverhogingen met meer dan het trendmatige per-
centage zullen moeten worden gedaan op een door de Minister van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening voorgeschreven formulier. 

Dit formulier zal zodanig worden opgesteld dat de motivering van het 
voorstel daaruit duidelijk blijkt. Bovendien zal de huurder op het formulier 
kunnen lezen wat hij kan doen, indien hij met het voorstel van de verhuurder 
niet instemt. 

Ten aanzien van huurverlagingen geldt mutatis mutandis hetzelfde als 
hierboven gezegd is over huurverhogingen met meer dan 8 procent. 

De verplichte huurverhogingen 

Naast de hierboven genoemde huurprijswijzigingen voorziet het ontwerp 
in verplichte huurverhogingen. In het huidige recht zijn de verplichte huur-
verhogingen geregeld in de Wet jaarlijkse huurverhogingen. De huurprijzen 
van woningen die op of na 5 mei 1945 met steun uit 's Rijks kas tot stand zijn 
gekomen en waarvoor nog een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie wordt 
verstrekt, worden ingevolge deze wet jaarlijks met een bepaald percentage 
verhoogd. In kort bestek is doel en inhoud van deze wet hierboven reeds 
aangeduid. Daar is ook al vermeld dat er de laatste jaren in de toepassing 
van deze wet verfijningen zijn aangebracht. De eerste ondergetekende heeft 
in 1974 besloten dat de verplichte huurverhogingen van woningen, voor de 
exploitatie waarvan nog wel bijdragen worden verstrekt maar die ouder zijn 
dan 5 jaar, achterwege worden gelaten als klachten van de bewoners daar-
toe aanleiding geven. Voor de verfijning bestond aanleiding omdat het tijd-
vak waarover subsidies werden gegeven - en derhalve ook het tijdvak van 
verplichte huurverhogingen - steeds langer werd. Een tweede overweging 
bij het te dezen gevoerde beleid was dat het toch niet aangaat het risico van 
een woningexploitant door middel van een stelsel van verplichte huurverho-
gingen geheel af te wentelen op de huurder. Indien na verloop van een zeker 
aantal jaren blijkt dat voor bepaalde woningen geen huurverhogingen, of la-
gere huurverhogingen dan met het in de wet vastgelegde percentage, kun-
nen worden verwezenlijkt, dan hebben die woningen kennelijk een te gerin-
ge kwaliteit of een te hoge huurprijs, of beide. 

Het zal van die oorzaken en van de ter zake bestaande rechten afhangen of 
het risico hiervan door de verhuurder behoort te worden gedragen dan wel 
door de overheid alsnog met een subsidie behoort te worden weggenomen. 
Indien het om na-oorlogse woningen gaat, die gesubsidieerd zijn op voet 
van een van de subsidieregelingen van vóór juli 1975, zullen als vanwege bui-
ten de macht voor de huurder liggende oorzaken geen huurverhoging kan 
plaatsvinden de jaarlijkse bijdragen niet verlaagd, soms zelfs verhoogd 
moeten worden. De verhuurders mochten in dit geval immers rekenen op de 
verplichte huurverhoging. Indien het gaat om woningen die op voet van de 
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Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975 zijn gesubsidieerd, zal bij 
de nacalculatie van het subsidie worden uitgegaan van de trendmatige ont-
wikkeling van de huren. Alleen indien in een gegeven jaar de trendmatige 
huurverhoging anders is geweest dan bij het begin van de desbetreffende 
exploitatieperiode is aangenomen, zullen de bijdragen, verstrekt op voet van 
deze regeling worden herzien. Een derde aanleiding voor de hierboven ge-
noemde verfijning was gelegen in de omstandigheid dat in het kader van de 
huurharmonisatie zelfs extra huurverhogingen mogelijk werden zonder een 
bevredigende inspraakmogelijkheid van de huurders. 

Zijn er voldoende redenen die pleiten tegen langlopende verplichte jaar-
lijkse huurverhogingen, een stelsel waarin deze verhogingen in het geheel 
niet plaatsvinden is naar de mening van de eerste ondergetekende evenmin 
wenselijk. In het oog dient te worden gehouden dat het in dit wetsontwerp 
voorgestelde stelsel van de op de kwaliteit van de woonruimte berustende 
huurverhogingen ten aanzien van zeer vele nieuwe en verbeterde woningen 
niet tot goede uitkomsten leidt, omdat dergelijke woningen nu eenmaal een 
bepaalde periode nodig hebben om volgens de te hanteren normen te kun-
nen worden beoordeeld. Nieuwe woningen vertonen vaak - overigens her-
stelbare - kinderziektes, de woonomgeving wordt pas stap voor stap aange-
legd of hersteld enz. 

Verplichte huurverhogingen geven de gelegenheid deze periode in een ze-
kere rust te overbruggen. Bovendien wordt voorkomen dat deze woningen -
die vaak een prima kwaliteit hebben - enkele jaren niet of nauwelijks in huur 
stijgen en dan, als alles optimaal is, ineens zeer sterk. 

De eerste ondergetekende heeft hierin aanleiding gezien een systeem 
voor te stellen, waarbij na de totstandkoming van de gesubsidieerde woon-
ruimte vijf maal een vaste jaarlijkse huurverhoging verplicht is. Hetzelfde 
geldt voor de huurverhoging na een verbetering met steun uit 's Rijks kas. 
Voor dit laatste is reeds een ontwerp van Wet huurprijzen verbeterde wo-
ningen (Zitting Tweede Kamer 1975-1976 - 13 836) ingediend, dat is ver-
werkt in het ontwerp van de Huurprijzenwet woonruimte. Voor de toelich-
ting op deze regeling, die inhoudelijk geen wijzigingen ondergaat, zij verwe-
zen naar de memorie van toelichting bij genoemd ontwerp. 

Het beginsel van de vrij overeen te komen huurprijswijzigingen geldt dus 
niet voor nog gesubsidieerde woningen die nog geen vijf verplichte huur-
verhogingen hebben gehad. Thans bedraagt dit aantal ongeveer 540 000, 
waaronder 480 000 nieuwe woningen en 60 000 vernieuwde woningen. Bij 
deze aantallen moet bedacht worden dat dit pakket woningen natuurlijk ie-
der jaar van omvang verandert, afhankelijk van de produktiviteit in de 
nieuw- en vernieuwbouw. 

Na de vijfde verplichte verhoging van de huurprijs geldt het normale regi-
me, behoudens uiteraard in geval de woonruimte (opnieuw) met subsidie 
wordt verbeterd; in dat geval begint na die verbetering een nieuwe looptijd 
voor 5 verplichte jaarlijkse huurverhogingen. 

Voor nog één bijzonderheid bij de toepassing van verplichte jaarlijkse 
huurverhogingen wil de eerste ondergetekende hier de aandacht vragen. In 
het ontwerp is de mogelijkheid geopend dat de Minister van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening, gehoord de huurcommissie, besluit dat de ver-
plichte huurverhogingen worden opgeschort totdat bepaalde bij of krach-
tens algemene maatregel van bestuur aan te geven ernstige gebreken of te-
kortkomingen in het onderhoud die het woongenot ernstig schaden zijn op-
geheven. Het kan nl. in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat ook nieuwe of 
pas verbeterde woningen zodanig gebreken blijken te vertonen, dat huurver-
hogingen onredelijk zijn. 

Overige hoofdzaken van het wettelijke systeem 

In het wetsontwerp is voorts bepaald dat de huurprijs telkens tegen het 
einde van een tijdvak van ten minste twaalf maanden op verzoek van een der 
partijen kan worden gewijzigd. Strekking ervan is te voorkomen dat huur-
ders die zich onder de druk der omstandigheden bij voorbaat contractueel 
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neerleggen bij een reeks (facultatieve) huurverhogingen, daaraan onher-
roepelijk gebonden zouden zijn. Hierbij moet ook gewezen worden op de sa-
menhang met artikel 17 van het ontwerp, op grond waarvan huurprijsverho-
gingen na mutatie (behalve wanneer de huurprijs een jaar niet gewijzigd is 
en met niet meer dan 8% wordt verhoogd) gemeld moet worden bij de huur-
commissie, die vervolgens binnen een tijdvak van 3 maanden kan verklaren 
dat de overeengekomen huurprijs niet als redelijk is aan te merken. Wanneer 
huurovereenkomsten ten aanzien van de huurprijs niet na de beperkte korte 
termijn van een jaar op verzoek van een der partijen herzien zouden kunnen 
worden, zou de strekking van deze bepaling gemakkelijk kunnen worden 
ontdoken. Immers, men zou dan kunnen overeenkomen dat de huurprijs 
eerst na afloop van de in dat artikel bedoelde termijn wordt verhoogd, maar 
dan ook met een flink percentage, en dat voor een aantal jaren. 

Naast de procedure die partijen doorlopen bij een geschil over de huur-
prijs, biedt het wetsontwerp, de mogelijkheid dat partijen een advies vragen 
over de betalingsverplichting met betrekking tot de bijkomende kosten als 
bedoeld in artikel 12 van het ontwerp. Na en met dit advies kunnen zij zich 
tot de kantonrechter wenden met het verzoek deze betalingsverplichting 
vast te stellen. Dit advies en deze uitspraak staan geheel los van de beslech-
ting van geschillen over de huurprijs. 

Een belangrijke bepaling is neergelegd in artikel 5: huurprijzen mogen 
slechts eenmaal per jaar worden gewijzigd. Deze bepaling is onmisbaar om 
te voorkomen dat een huurder meermalen per jaar wordt geconfronteerd 
met huurverhogingen van 8 procent of minder, waarbij hij telkens weer te-
gen de voorgestelde huurverhogingen moet opkomen. Het omgekeerde 
geldt overigens ook: voorkomen wordt dat de huurder voortdurend met 
voorstellen tot huuverlaging kan komen. 

De bepaling dat de huurprijs niet binnen een jaar kan worden gewijzigd 
geldt niet wanneer een nieuwe huurder de woning huurt. In dat geval kun-
nen partijen een nieuwe huurprijs overeenkomen die hoger is dan de oude. 
Als dit laatste inderdaad het geval is moet de verhuurder deze huurovereen-
komst echter binnen een maand na de datum van ingang melden bij de 
huurcommissie. De huurcommissie kan vervolgens gedurende drie maan-
den na ontvangst van de melding verklaren dat de overeengekomen huur-
prijs in verhouding tot de kwaliteit van de woning niet redelijk is. Voor de be-
oordeling hiervan hanteert de huurcommissie de al meergenoemde, bij al-
gemene maatregel van bestuur te geven regelen. Komt de huurcommissie 
tot het oordeel dat de overeengekomen huurprijs niet redelijk is, dan ver-
meldt zij in haar uitspraak de huurprijs die zij wel redelijk acht. Partijen wor-
den geacht deze huurprijs te zijn overeengekomen wanneer de verhuurder 
zich niet binnen een maand na de uitspraak tot de kantonrechter heeft ge-
wend met het verzoek de huurprijs vast te stellen. Ook deze toetst de over-
eengekomen huurprijs dan volgens de regelen van de algemene maatregel 
van bestuur. Het kan natuurlijk voorkomen dat de verhuurder, al dan niet opzet-
telijk, verzuimt de huurovereenkomst te melden. Wanneer de huurcommis-
sie dit constateert, kan zij gedurende 15 maanen na de datum van ingang 
van de overeenkomst dezelfde bevoegdheid uitoefenen als wanneer de 
overeenkomst wel was gemeld. 

Op de bovengeschetste wijze kan naar de mening van de eerste onderge-
tekende worden bereikt enerzijds dat misstanden ten gevolge van schaarste 
worden voorkomen en anderzijds dat een ten opzichte van de kwaliteit rede-
lijke huur kan worden geïnd. De hier beschreven procedure na wisseling van 
de huurder is beperkt tot de zelfstandige woonruimte. De niet-zelfstandige 
woonruimte is hier met opzet buiten gelaten. Het veel grotere aantal muta-
ties zou hier tot een onwerkbare situatie aanleiding geven. 

Een duidelijk uitvloeisel van het uitgangspunt «verbetering van de proce-
dure» is dat voorstellen tot huurverhoging of huurverlaging schriftelijk moe-
ten worden gedaan. Deze voorstellen moeten bovendien nog aan andere 
vereisten voldoen. 
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Zo moet de wederpartij in het voorstel duidelijk worden medegedeeld hoe 
hij moet handelen als hij bezwaar heeft tegen het voorstel. Gebeleken is dat 
formele of misleidend geformuleerde voorstellen vaak tot conflicten aanlei-
ding geven. Met de nu voorgestelde bepaling kan dit naar de mening van 
eerste ondergetekende worden beperkt. 

Eem misstand die in de laatste jaren al vaak in de publiciteit is gekomen is 
het vragen van sleutelgeld of andere buitensporige tegenprestaties. Vele 
huurders zijn hiervan in het verleden de dupe geworden. In artikel 6 van het 
ontwerp is met zoveel woorden bepaald dat het vragen van sleutelgeld e.d. 
niet is toegestaan. 

In artikel 16 is de bevoegdheid van de Ministervan Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening neergelegd in bijzondere gevallen, na advies van de 
huurcommissie, de overeengekomen huurprijs te wijzigen, indien deze 
huurprijs aanzienlijk afwijkt van de huurprijs die gelet op de kwaliteit redelijk 
zou zijn. Met betrekking tot deze bijzondere gevallen is gedacht aan situaties 
waarin een huurder bijvoorbeeld door onwetendheid of misleiding heeft be-
willigd in een duidelijk onredelijke huurprijs. Ook een denkbaar geval van 
toepassing is de situatie waar verhuurder en huurder met het oog op door 
de huurder te ontvangen (en vervolgens onderling te verdelen) individuele 
huursubsidie een duidelijk veel te hoge huurprijs hebben afgesproken. 

Overgangsbepalingen 

Wat betreft het overgangsrecht tenslotte: uitgangspunt is hierbij geweest 
dat bestaande rechten en plichten zoveel mogelijk zullen worden geëerbie-
digd. Een belangrijke uitzondering hierop is vervat in artikel 30 van het ont-
werp, waarin ten aanzien van langjarige contracten, die gesloten zijn vóór 21 
oktober 1976, bepaald wordt dat deze van kracht blijven tot uiterlijk drie jaar 
na het in werking treden van de wet, tenzij een eerdere beëindigingsdatum 
is afgesproken. Van de andere meerjarige huurovereenkomsten kan de 
huurprijs na twaalf maanden worden gewijzigd. Hiermede wordt voorko-
men dat, nog vlak voordat de wet in werking treedt, huurovereenkomsten 
voor een lange termijn met daarin opgenomen een huurprijsbepalingsclau-
sule zouden worden gesloten, hetgeen de opzet van de wet zou verstoren. 
Immers, bij dergelijke overeenkomsten is niet gewaarborgd dat de huurder 
jaarlijks tegen naar zijn mening niet gerechtvaardigde huurverhogingen kan 
opkomen. De datum van 21 oktober 1976 is gekozen, omdat van ongeveer 
dat tijdstip af de inhoud van het wetsontwerp bekendheid heeft gekregen. 

De huurprijzen van niet-zelfstandige woonruimte 

Bij deze schets van de systematiek van het wetsontwerp kan niet worden 
voorbijgegaan aan de huurprijzen van kamers. In de Nota huisvesting al-
leenstaanden en tweepersoonshuishoudens (Tweede Kamer, zitting 
1974-1975-13 493) is op dit vraagstuk al ingegaan. De eerste ondergete-
kende heeft toen moeten constateren dat wettelijke maatregelen de misstan-
den op dit terrein naar alle waarschijnlijkheid niet zouden kunnen voorko-
men zolang er nog sprake zou zijn van een zo duidelijke schaarste aan woon-
ruimte voor alleenstaanden als nu nog het geval is. In het bijzonder op kamers 
toegesneden wettelijke maatregelen zijn dan ook niet voorgesteld. In begin-
sel gelden voor huurders en verhuurders van niet-zelfstandige woonruimte 
dezelfde bepalingen als voor huurders en verhuurders van zelfstandige 
woonruimte, met dien verstande dat - zoals gezegd - huurcommissie en 
kantonrechter bij de beoordeling van de huurprijzen andere normen zullen 
moeten aanleggen. Op dit beginsel zijn twee belangrijke uitzonderingen ge-
maakt. In de eerste plaats geldt de meldingsplicht van artikel 17 niet voor ka-
mers e.d. Zoals gezegd zou dit te grote praktische problemen opleveren. In 
de tweede plaats is in artikel 7 bepaald dat de Minister van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening de huurprijzen van bepaalde categorieën van niet-
zelfstandige woonruimte, die bij of krachtens algemene maatregel van be-
stuur is aangewezen, kan vaststellen. 
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Gedacht is hierbij aan de gesubsidieerde studentenflats en andere gesub-
sidieerde woonru imte voor al leenstaanden. In verband met het grote aantal 
mutat ies, de grote vraag, de aanwezigheid van gemeenschappel i jke ruimten 
en voorzieningen zou het bi jzonder moei l i jk zijn hier de algemene regelen 
toe te passen. Bovendien vereist de f inanciële betrokkenheid van de over-
heid dat het rijk de huurpri js vaststelt. Heel duidel i jk is de noodzaak van mi -
nisteriële huurpri jsvaststel l ing in dit geval ook in het licht van het beleid met 
betrekking tot de individuele huursubsidie voor jongere al leenstaanden. Uit-
gangspunt daarbij is immers dat aan deze categorieën bewoners (om allerlei 
redenen van administrat ieve aard waarop in de Nota huisvest ing alleen-
staanden en tweepersoonshuishoudens ui tgebreid is ingegaan) op zo klein 
mogel i jke schaal individuele huursubsidie zal worden gegeven, hetgeen ver-
eist dat de huurpri jzen ook op een niveau worden vastgesteld waarbi j derge-
lijke subsidie niet nodig is. Vrij overeen te komen huurpri jzen bieden niet de 
garantie dat dit ook inderdaad zal gebeuren. 

6. De rol van de huurcommissie 

Tot zover de opzet van het wetsontwerp. Het lijkt zinvol nog iets langer stil 
te staan bij de huurcommissies, die een centrale plaats innemen in het ge-
schetste systeem. De huidige Huurwet kent de z.g. huuradviescommissies. 
Deze commissies, ingesteld bij artikel 10 van de Huurwet, hebben onder 
meer als taak het adviseren van de huurder en de verhuurder over de beta-
l ingsverpl icht ing (artikel 11), het afgeven van verklaringen met betrekking 
tot onderhuur (artikel 12, eerste lid) en van z.g. redel i jkheidsverklaringen (ar-
tikel 12, tweede lid). Voorts adviseren deze commissies desverzocht de kan-
tonrechter over de betal ingsverpl icht ing van de huurder, wanneer de rechter 
geroepen is een geschil hierover te beslechten. Bovendien brengt de huur-
adviescommissie in verschil lende geval len advies uit aan de Minister. 

Zowel de kantonrechter als de Minister hebben thans bemoeienis met 
huurpr i jzen, de eerste bij voorbeeld wanneer hij oordeelt over een geschil 
tussen een particuliere verhuurder en zijn huurder, de laatste bij voorbeeld 
wanneer er sprake is van geschil len tussen part i jen over huurverhogingen 
(of -verlagingen) van woningen van gemeenten en toegelaten instel l ingen 
alsmede bij de toepassing van artikel 3, derde l id, van de Huurwet. Volgens 
het wetsontwerp zullen geschil len over de huurpr i js worden beoordeeld 
door de huurcommissie en eventueel door de kantonrechter. De uitspraken 
van de huurcommissie zijn niet slechts adviezen, maar kunnen part i jen, in-
dien deze niet naar de kantonrechter gaan, b inden. Waarom is deze, op het 
eerste gezicht wat ongewone constructie gekozen? Twee factoren spelen 
hierbi j een rol. In de eerste plaats is het van belang dat huurder en verhuur-
der n ie t te lang behoeven te wachten op een beslissing over een huurpr i js-
geschi l . De huurcommissies, één in elk kanton, kunnen hierin voorzien. Een 
tweede factor is gelegen in de al vaker genoemde, in de algemene maatre-
gel van bestuur neergelegde normen, die het accent bij de huurpr i jsbepal ing 
doen l iggen op het onderzoek. Beide omstandigheden maken het gewenst 
de huurcommissie bij de beoordel ing van huurpri jsgeschi l len een meer dan 
adviserende rol te doen spelen. Wanneer de Minister zou zijn gekozen als 
degene die de huurpri jzen vaststelt, zoals nu ten aanzien van een groot aan-
tal won ingen het geval is, zou dit in de praktijk toch betekenen dat de Minis-
ter min of meer bl ind moet varen op de adviezen van de huurcommissie. Bo-
vendien verdient het aanbevel ing de beslissende instantie voor de huurder 
en verhuurder «bereikbaar» te doen zijn, hetgeen bij vaststel l ing door de Mi -
nister toch in mindere mate het geval is. Een andere oplossing, vaststel l ing 
door de kantonrechter na advies door de huurcommiss ie, kent eveneens be-
zwaren. Dan zou immers de weg naar de rechter de enige mogel i jkheid zijn 
o m voorgestelde huuraanpassingen, waar de wederpart i j het niet mee eens 
is, b indend te doen worden. Nog afgezien van de drempelvrees die (ten on-
rechte, maar daarom nog niet minder werkeli jk) nog alti jd bestaat ten op-
zichte van de rechterlijke macht, lijkt ook de stap naar de rechter in vele ge-
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vallen een te grote en wellicht ook te tijdrovende stap ineens. In veel geval-
len zal een huurprijsgeschil buiten de rechtszaal tot een oplossing kunnen 
komen. 

In verband met bovengenoemde omstandigheden is gekozen voor een 
procedure waarbij de huurcommissie in de eerste instantie een uitspraak 
doet over de huurprijs, waarna partijen zich, als zij het met de beslissing niet 
eens zijn, kunnen wenden tot de kantonrechter. Het aantal gevallen dat aldus 
bij de kantonrechter terecht komt kan bij deze procedure tamelijk gering zijn 
en zal betrekkelijk snel kunnen worden afgedaan. 

Wel is het noodzakelijk dat de procedure voor de huurcommissie met de 
nodige waarborgen is omkleed. In dit wetsontwerp en in het ontwerp van 
Wet op de huurcommissies zijn hiertoe de nodige bepalingen opgenomen. 

Een enkele opmerking nog over het onderzoek door de huurcommissie. 
De uitspraak van de huurcommissie zal drie elementen bevatten: naar ge-
lang van de inhoud van de klachten een uitspraak over de kwaliteitsklasse 
van de woning, een uitspraak over de staat van onderhoud of een uitspraak 
over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijswijziging. De huurconv 
missie zal niet bij elk bezwaar een geheel nieuw onderzoek behoeven in te 
stellen. Wanneer zij bijvoorbeeld snel kan vaststellen dat geen verande-
ringen in het gehuurde zijn opgetreden sinds het vorige onderzoek, kan de 
huurcommisies volstaan met een uitspraak op basis van dat onderzoek. Wel 
zal hierbij nauwkeurig gelet moeten worden op klachten over het onder-
houd, die ook bij overigens gelijkblijvende gedaante en inrichting van de 
woning, aanleiding kunnen zijn geen huurverhoging toe te staan. De huur-
commissie zal voor zover het geschillen over huurprijswijzigingen betreft 
bovendien alleen in actie behoeven te komen naar aanleiding van klachten 
die inderdaad betrekking hebben op de woonruimte en niet naar aanleiding 
van klachten die daar in het geheel niets uitstaande hebben, zoals bezwaren 
in verband met een te gering eigen inkomen. 

7. De positie van de gemeenten en de toegelaten instellingen op het gebied 
van de huurprijzen 

Vanouds behoeven de huurprijzen van woningen van toegelaten instellin-
gen en gemeenten de goedkeuring van de Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening. In verschillende regelingen (Woningwet, Besluit gel-
delijke steun volkshuisvesting. Besluit geldelijke steun toegelaten instellin-
gen) zijn bepalingen ter zake opgenomen. Ook hier is enige ordening van de 
van kracht zijnde regels gewenst. 

De bepalingen van het Besluit geldelijke steun volkshuisvesting hebben 
tot doel een redelijk huurpeil van gesubsidieerde woningen te handhaven. 
De huren moeten volgens dit besluit daarom zoveel mogelijk in overeen-
stemming zijn met de in het verkeer geldende huren van gelijksoortige en 
gelijkwaardige woningen. Artikel 68a van de Woningwet gaat echter verder. 
Dit wetsartikel bepaalt dat de huren zoveel mogelijk in juiste verhouding 
moeten staan tot die van de gesubsidieerde woningen van de laatste vijf 
jaar. Het (nieuwe) artikel 59, zesde lid, van de Woningwet bepaalt meer in 
het algemeen dat toegelaten instellingen bij hun werkzaamheid de voor-
schriften te aanzien van (onder andere) de huurstelling in acht moeten ne-
men. 

Artikel 68a is in de Woningwet opgenomen ten behoeve van de huurhar-
monisatie. Het geeft het normatieve peil aan voor de huurstelling, en het 
geeft de Minister de bevoegdheid zonodig de huurprijzen vast te stellen. 
Daarenboven geeft het regels over de wijze waarop de toegelaten instellin-
gen en gemeenten over de huurstelling voor hun woningen aan de Minister 
moeten berichten. De eerste ondergetekende geeft er de voorkeur aan arti-
kel 68a te laten vervallen nu in artikel 59 reeds is bepaald dat de Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aanwijzingen geeft over de huur-
prijzen, die de toegelaten instellingen in rekening moeten brengen. 
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Ten slotte verdwi jn t ook de huurpri jsvaststel l ing op grote schaal door het 
minister ie. Het belang een juiste huurpr i jsstel l ing word t vo ldoende verze-
kerd door de bevoegdheid van de Minister aan toegelaten instel l ingen en 
gemeenten aanwijzingen te geven voor de huurzett ing. 

De eerste ondergetekende meent dat een eventueel f inancieel belang van 
de overheid bij deze huurzett ing geen aanleiding mag zijn geschil len over 
huurpri jzen van bepaalde categorieën won ingen aan het oordeel van de 
daarvoor aangewezen instanties te onttrekken. 

B. HET ADVIES VAN DE RAAD VOOR DE VOLKSHUISVESTING 

Over het ontwerp van wet heeft de eerste ondergetekende op 9 april 1976 
het advies van de Raad voor de Volkshuisvesting gevraagd. 

De Raad heeft op 25 augustus 1976 onder no. 74 zijn advies uitgebracht, 
hetwelk hierbij word t overgelegd. (Zie stuk nr. 4, bi j lage bij de memor ie van 
toel ichting.) 

De Raad stelt in de inleiding van zijn advies ernaar te hebben gestreefd op 
korte termi jn de bespreking van het wetsontwerp af te ronden in de vaststel-
l ing van een advies. De Raad stelt dat het feit dat de adviestermi jn langer is 
geworden dan in zijn opzet heeft gelegen zijn oorzaak v indt in de tekst van 
de bij de adviesaanvrage gevoegde memor ie van toel icht ing welke tekst 
naar de mening van de Raad aanleiding gaf tot misverstanden inzake de 
strekking van de voorgestelde Huurpr i jzenwet woonru imte . 

De Raad stelt vervolgens dat in een op zijn verzoek door de ministeriële 
ver tegenwoordiger namens de Staatssecretaris verstrekte nadere toel ich-
t ing een ander accent werd gelegd ten aanzien van de strekking van de voor-
gestelde wet. Door de noodzaak van nadere toel icht ingen zou, aldus de 
Raad, de feiteli jke adviestermi jn langer hebben moeten zijn dan bij een dui-
deli jker memor ie van toel icht ing nodig zou zijn geweest. 

Van de hier door de Raad gegeven redenen voor de vert raging bij het uit-
brengen van advies heeft de eerste ondergetekende met verwonder ing ken-
nis genomen. Aan de Raad is immers bij brief van 9 apri l 1976 advies ge-
vraagd, terwi j l de door de Raad genoemde nadere toel icht ing reeds bij brief 
van de ministeriële ver tegenwoord iger van 13 apri l 1976 is gegeven. 

De Raad stelt dat de misverstanden ten aanzien van de strekking van het 
wetsontwerp zijn ontstaan doordat volgens de Raad de memor ie van toe-
l icht ing de strekking had dat aan een vo rm van huurpr i jsbeheersing in Ne-
der land behoefte bestaat en zal bl i jven bestaan, omdat tengevolge van de 
schaarste aan woonru imte bij een vri j laten van de huurpri jzen een tot onre-
deli jke hoogten sti jgen van die huurpri jzen te duchten zou zijn. 

De eerste ondergetekende stelt er prijs op erop te wi jzen dat het geenszins de 
strekking van het wetsontwerp is wettel i jke maatregelen te treffen uitslui-
tend met het oog op het ontstaan van schaarste aan woonru imte . Naast de 
schaarste aan woonru imte die o.a. door het planologische beleid en door 
maatschappeli jke ontwikkel ingen kan ontstaan, zijn in de memor ie van toe-
l ichting nog vijf andere belangri jke argumenten genoemd die voor de voor-
gestelde wetgeving plei ten, waarop de Raad in zijn advies niet of slechts op-
pervlakkig ingaat. Vol ledigheidshalve mogen deze argumenten hier nog-
maals worden genoemd. 

1. Het bijzondere karakter van de woningmark t waar veelal andere facto-
ren dan de huurpri js beslissend zijn voor de keuze al dan niet te gaan verhui-
zen. 

Deze markt kan om die reden niet door de werk ing van vraag en aanbod 
alleen bevredigend worden gereguleerd. 

2. Goede woonomstand igheden zijn van veel belang voor de l ichameli jke 
en geestelijke gezondheid. Niet alleen het welzi jn van het indiv idu maar ook 
het welzi jn van de maatschappi j als geheel zal dan ook door goede w o o n o m -
standigheden worden bevorderd. De uitgebreide f inanciële steun die ter be-
vorder ing hiervan word t gegeven noodzaakt er toe dat de overheid een wa-

Tweede Kamer, zitt ing 1976-1977, 14 175, nrs. 3 -4 17 



kend oog kan houden op de wijze waarop de verhoudingen op de woning-
markt zich ontwikkelen. 

3. De woonconsument wenst invloed uitte oefenen op activiteiten d'ezijn 
woonsituatie kunnen veranderen. Omdat de relatie tussen huurder en ver-
huurder onpersoonlijk is geworden zijn procedures nodig om geschillen 
over de huurprijs bevredigend te kunnen oplossen. 

4. Het onderscheid tussen geliberaliseerd en niet-geliberaliseerd gebied 
heeft bijgedragen tot een chaotisch samenstel van bepalingen. Deze onover-
zichtelijkheid maakt het voor huurder en verhuurder moeilijk te weten wat in 
hun specifieke geval hun rechten zijn en draagt er daarom onnodig toe bij 
dat er conflicten ontstaan. 

5. De huurprijzen zelf geven geen evenwichtig beeld. De huurprijzen van 
woningen die ongeveer gelijk woongenot bieden lopen sterk uiteen. Met het 
wetsontwerp wordt beoogd scheefgegroeide situaties geleidelijk recht te 
trekken. 

De eerste ondergetekende heeft zich niet aan de indruk kunnen onttrekken 
dat het feit dat de Raad de memorie van toelichting heeft misverstaan wei-
licht is veroorzaakt doordat de Raad het wetsontwerp te veel uiteen financieel-
economische gezichtshoek heeft bezien. 

Hierdoor is wellicht ook te verklaren dat bij de Raad de idee is ontstaan dat 
de brief van de ministeriële vertegenwoordiger met een door de Raad ver-
zochte nadere toelichting, een andere motivering van de voorgestelde wet 
zou bevatten. 

In de samenvatting die de Raad van deze brief geeft, worden die passages 
weergegeven die betrekking hebben op het achterblijven van het gemiddeld 
huurniveau bij lonen en prijzen en de gevolgen daarvan voor door de over-
heid te verstrekken subsidies. Dit gedeelte van de brief bevat in feite een na-
dere uitwerking van de hierboven onder punt 2 en punt 5 genoemde, in de 
memorie van toelichting behandelde onderwerpen. 

In de brief van de ministeriële vertegenwoordiger werd echter ook nadere 
uitwerking gegeven aan de hierbovengenoemde, in de memorie van toelich-
ting uitgewerkte punten 3 en 4, te weten de rechtsgang bij huurprijsgeschil-
len. Hierover werd in de brief gesteld: 

In de tweede plaats zal bevorderd worden dat die huurverhogingen tot 
stand komen, die in het belang van de volkshuisvesting nodig zijn. Het mag 
niet meer zo zijn dat huurders de totstandkoming van redelijke huurverho-
gingen gemakkelijk kunnen tegengaan zoals thans in het niet-geliberaliseer-
de gebied. Anderzijds mag het niet mogelijk zijn dat verhuurders misbruik 
maken van het machtsmiddel van de huuropzegging teneinde onredelijke 
verhogingen doorte kunnen voeren. Er komt daarom in het BW een formeel 
verbod tot huuropzegging wegens een huurprijsgeschil. De (door de huur-
der als regel zeer zwaar opgevatte) huuropzegging is immers niet nodig als 
een meer adequate rechtsgang wordt gecreëerd voor de beslissing over 
huurprijsgeschillen. Deze rechtsgang en de daarin geldende maatstaven 
vormen één van de hoofdonderwerpen van het wetsontwerp. Dat onder-
werp mag echter niet als doel op zichzelf bezien worden. Zowel de rechts-
gang als de te hanteren normen zijn middelen ten einde bij onenigheid tus-
sen verhuurder en huurder het huurniveau toch op het peil van de reële 
woonwaarde te brengen. 

Wat de rechtsgang betreft behoeft er nauwelijks vrees te bestaan dat de 
nieuwe procedure in vergelijking met de geldende voor de verhuurders 
verzwaard zal worden. 

Los van de duidelijkheid die het wetsontwerp biedt - voor het eerst im-
mers wordt in de wet zelf een voor iedereen kenbare en uniforme procedure 
vastgelegd -zal de procedure voor verhuurders in de woningwetsector, in 
het gehele land, verkort worden. De uitspraak in huurgeschillen in deze sec-
torzal niet meer door de minister worden gedaan, op advies van de huurad-
viescommissie, maar door de huurcommissie zelf. Voor de particuliere ver-
huurders in niet-geliberaliseerd gebied geldt dat zij niet meer terwille van 
zelfs maar de geringste huurverhoging zich eerst tot de huuradviescommis-
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sie en vervolgens ook nog tot de rechter moeten wenden. Ook hier zal vol-
gens het wetsontwerp de uitspraak van de huurcommissie in beginsel ver-
bindend zijn. Voor de particuliere verhuurders in het geliberaliseerde gebied 
verandert er weinig: terzake van een weigering van een huurder van een 
huurverhoging zal de verhuurder in plaats van de huur op te zeggen - met 
het risico van een kantongerechtprocedure - de huurcommissie kunnen vra-
gen een uitspraak te doen. Deze omstandigheid zal naar het zich laat aanzien 
nauwelijks leiden tot een toeneming van het aantal gevallen waarin een 
huurverhoging wordt geweigerd. Voorzover er wel een dergelijke toene-
ming zou plaatsvinden zou dit een aanwijzing kunnen zijn, dat in het gelibe-
raliseerd gebied een aantal huurders van particuliere woningen thans een 
voorgestelde huurverhoging eerder accepteert wegens de beduchtheid zich 
tot de kantonrechter te wenden dan wegens de redelijkheid van de voorge-
stelde huur. 

Het heeft de eerste ondergetekende teleurgesteld dat de Raad in zijn ad-
vies nauwelijks ingaat op de verbetering van de procedures en van de 
rechtsbescherming van de huurder die het wetsontwerp beoogt te geven. 

Men heeft voornamelijk oog voor de markttechnische problemen inzake 
vraag en aanbod van woonruimte en gaat aan de andere aspecten van het 
wetsontwerp min of meer voorbij. Dit moge ook blijken uit het feit dat de 
Raad opmerkt dat aan de procedures die het ontwerp voorstelt om tot wijzi-
gingen in de huurprijs te komen, zulke hoge kosten zijn verbonden. De Raad 
gaat hier voorbij aan het feit dat de kosten van de huidige procedure om tot 
wijziging van een huurprijs te komen maatschappelijk gezien eveneens zeer 
hoog zijn. Indien partijen het over een wijziging van de huurprijs niet eens 
worden moet immers hetzij tot opzegging van de huurovereenkomst wor-
den overgegaan en moet de kantonrechter uiteindelijk een uitspraak doen 
over de nieuwe huurprijs, hetzij moet aan de minister gevraagd worden de 
huurprijs vast te stellen. 

Naar aanleiding van de opmerking in het advies van de Raad dat een 
moeilijkheid bij de oordeelsvorming van de Raad was gelegen in het feit dat 
nog slechts weinig informatie beschikbaar was over het bij algemene maat-
regel van bestuur in te voeren woningwaarderingssysteem moge de eerste 
ondergetekende nog opmerken dat het niet ongebruikelijk is dat wetsont-
werpen voor advies aan adviesorganen worden voorgelegd voordat de 
noodzakelijke uitvoeringsregelingen gereed zijn. Overigens zijn de beginse-
len van het woningwaarderingssysteem in de memorie van toelichting be-
handeld, terwijl een concrete vorm daaraan reeds was gegeven in de brief 
van de eerste ondergetekende aan de Voorzitter van de vaste Commissie 
van de Tweede Kamer voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 
17 september 1975 (zitting 1975-1976-13 025, nr. 29). 

Ten aanzien van de achtergronden van het wetsontwerp stelt de Raad ver-
volgens dat de voorgestelde wet op verschillende wijzen kan worden bena-
derd. 

In de visie dat doel van het wetsontwerp is het bevorderen van een sociaal 
gewenst huurbeleid, hetgeen volgens de Raad neerkomt op het realiseren 
van een op woonkwaliteit tot stand gekomen huurprijsstructuur en van soci-
aal gewenste huurverhogingen in tijden van inflatie, biedt de voorgestelde 
wet goede mogelijkheden om het gewenste sociale huurprijsbeleid te hei-
pen realiseren, onder de voorwaarde dat het in de wet genoemde waarde-
ringssysteem, met goede procedures, tezamen met jaarlijks door de Minister 
vast te stellen huuraanpassingstabellen, de pijlers vormen waarop de wet 
berust. 

Een minderheid van de Raad meent, dat het te ver gaat om te stellen, dat 
het tot op heden gevolgde systeem van huurliberalisatie zonder meer niet 
juist heeft gewerkt. 

Zij acht het in het geliberaliseerd gebied invoeren van een wettelijk 
systeem van huurprijsbeheersing dan ook overbodig. Anders ligt dit voor 
wat betreft het niet-geliberaliseerde gebied. Door een nog voortduren van 
de woningschaarste is daar een handhaven van huurprijsbeheersing thans 
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nog nodig. Door de reeds lange t i jd durende huurpr i jsbeheersing is daar een 
onevenwicht ig , niet met de woningkwal i te i t overeenkomend, in het alge-
meen te laag huurpatroon ontstaan. Zolang hier schaarste bestaat en een 
vri je huurpr i jsvorming niet kan funct ioneren, is een ander systeem nodig 
om de huren zoveel mogel i jk in overeenstemming te brengen met de kwali-
teit , en daaraan zou het in de onderhavige wet voorgestelde systeem een bij-
drage kunnen leveren. 

De Raad is tot de overtu ig ing gekomen, dat de hierboven weergegeven 
benaderingswijze van de minderheid der leden niet zonder meer kan wor-
den gevolgd. Daartegen pleit immers met name het feit, dat het niet in over-
eenstemming is met de huidige situatie om te spreken van een gel iberal i-
seerd gebied, waar in in pr incipe een vri je huurpr i jsvorming plaats vindt en 
een niet-geliberaliseerd gebied, waar in dat niet het geval is. Ook in het gel i-
beraliseerd gebied immers komen zeer veel won ingen voor, waarvoor de 
huurpri jzen door de overheid worden bepaald, terwi j l er omgekeerd in het 
niet-geliberaliseerd gebied categorieën won ingen bestaan, waarvan de 
huurpr i js wèl vri j tussen part i jen kan worden overeengekomen. 

Naar de mening van de Raad is het daarom juister om een onderscheid te 
maken tussen sectoren van won ingen , waarbi j de huurpr i jsvorming al dan 
niet gel iberal iseerd is. Uitgaande van dat onderscheid is het mogel i jk te ko-
men tot een aanwijzing van sectoren van won ingen , waarop naar de Raad 
meent nader aan te wi jzen delen van de Huurpri jzenwet niet van toepassing 
zijn. 

De Raad bedoelt hier vermoedel i jk dat er won ingen onderscheiden kun-
nen worden waarvoor het niet nodig is vast te stellen wat de ten hoogste re-
delijke huurpr i js is. 

Daarbij ziet de Raad echter over het hoofd dat krachtens de Huurpri jzen-
wet woonru imte tevens vastgesteld zal worden wat de tenminste redelijke 
huurpr i js zal zi jn. Voorts realiseeert de Raad zich niet dat het garanderen van 
een duidel i jke rechtsgang aan alle huurders en verhuurders één van de be-
langrijkste oogmerken van deze wet is. Het is naar de mening van de eerste 
ondergetekende dan ook onjuist te veronderstel len dat nader aan te wijzen 
delen van de Huurpr i jzenwet op bepaalde sectoren van won ingen niet van 
toepassing zullen zijn. 

Niet temin zegt de Raad dat het voor sectoren van won ingen waarop de 
Huurpr i jzenwet vol ledig van toepassing zal zi jn, zoals de sociale sector en de 
gesubsidieerde particuliere huursector, voor de hand ligt, dat de overheid 
regels geeft ten aanzien van de huurpr i j svorming; de overheid stelt daar-
voor immers op belangri jke schaal en vaak gedurende lange perioden f inan-
cier ingsmiddelen en subsidies beschikbaar. Een belangri jke overweging bij 
het geven van regels moet dan zijn, dat de relatie tussen huurpri jzen en kwa-
liteit voor veel won ingen in ons land nogal te wensen overlaat. Dat veroor-
zaakt in beginsel onrechtvaardigheden tussen huurders. Als gevolg van die 
slechte afs temming van de huur op de kwaliteit komen in beduidende om-
vang schaarse gemeenschapsmiddelen (objectsubsidies) terecht bij men-
sen, die dat niet of niet geheel nodig hebben. Ook met betrekking tot indivi-
duele subsidies moet worden gewaakt tegen verspi l l ing van gemeenschaps-
geld. Dit k lemt te meer, omdat op vele plaatsen nog dr ingend behoefte is 
aan won ingen met betaalbare huren, hetgeen een zware druk legt op de f i -
nanciële mogel i jkheden. 

Toepassing van de voorgestelde Huurpri jzenwet kan naar de mening van 
de Raad ten aanzien van deze sectoren, waar ook thans al geen vri je huur-
pr i jsvorming geldt, bi jdragen aan het tot stand komen van een meer even-
wicht ig huurpat roon. 

Ten aanzien van de sectoren van won ingen , waarbi j thans wèl een vri je 
huurpr i jsvorming plaats v indt, stelt de Raad zich op het standpunt, dat niet 
zonder meer kan worden gesteld, dat de werk ing van vraag en aanbod tot 
onjuiste resultaten heeft geleid ten aanzien van de huurpr i jsvorming. Ook in 
de brief van 17 september 1975 aan de vaste Commissie voor Volkshuisves-
t ing en Ruimteli jke Ordening (zitting 1975 -1976 -13 025, nr. 29) werd 
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gesteld, dat het niet bezwaarli jk is, dat het waarderingsstelsel niet kan wor-
den toegepast op een aantal bi jzondere categorieën won ingen , «daar juist 
voor deze categorieën van won ingen geldt, dat de werk ing van vraag en 
aanbod tot aanvaardbare huurpri jzen leidt». 

De Raad acht het in verband hiermee aanvaardbaar, het voorgestelde 
systeem te bezien als een mengvorm van een systeem van huurpri jsbeheer-
sing en een vri jer systeem onder de werk ing van wet ten van vraag en aan-
bod. Het voorgestelde systeem laat ook ru imte voor deze benader ing. Voor-
al in de lagere huurklassen komen veel won ingen voor waarbi j de huur niet 
overeenkomt met de kwaliteit, zodat hier een vo rm van huurpr i jsreguler ing 
eerder gewenst is, terwi j l die wensel i jkheid bovendien word t versterkt door 
de overweging, dat juist in die klassen de grootste woningtekor ten voorko-
men, zodat daar minder aanleiding is voor het toestaan van een vri je huur-
pr i jsvorming. Hier dient dus in het systeem een duidel i jker reguler ing merk-
baa r tez i j n , t o t uit ing komend in een nauwkeuriger geleiden van de huur-
pr i jsvorming door middel van geringere afstanden tussen de m i n i m u m - en 
max imumnormhuurpr i j zen , behorend bij de onderscheiden huurklassen. 

Deze verschi l len, de «bandbreedtes», kunnen groter worden naarmate de 
won ingen beter worden en hogere puntenaantal len scoren, zodat aan de 
werk ing van vraag en aanbod een steeds grotere speelruimte kan worden 
gelaten. Uiteindeli jk komt men dan bij de hoogste klassen, waarbi j geen 
max imumnormhuur meer word t aangegeven, zodat daar een geheel vri je 
huurpr i jsvorming plaats kan v inden. 

Een dergeli jke benaderingswijze is aanvaardbaar voor de meerderheid 
van de Raad en wanneer het voorgestelde systeem op zo'n wijze toepassing 
kan v inden, kan de Raad instemmen met het van toepassing verklaren van 
de voorgestelde wet ook op de sectoren van won ingen, ten aanzien waarvan 
thans een vri je huurpr i jsvorming geldt. 

Het stemt de eerste ondergetekende tot tevredenheid dat de Raad na am-
pele overwegingen tot de slotsom is gekomen dat het in het wetsontwerp 
neergelegde stelsel, als mengvorm van een systeem van huurpri jsbeheer-
sing en een vri jer systeem van huurpr i jsvorming onder de werk ing van de 
wet van vraag en aanbod, een soepele regeling omvat die zonder bezwaar in 
het gehele land kan worden toegepast, zowel voor de categorie van won in -
gen waarvoor thans geen (volledig) vri je huurpr i jsvorming bestaat, als voor 
de categorie waarvoor dat wel het geval is. Het verheugt hem, dat een van de 
belangrijkste doelen die hij met zijn beleid nastreeft, nameli jk het vereen-
voudigen van de wettel i jke regelingen met betrekking tot de huur en verhuur 
van woonru imte , door tot één regeling voor het gehele land te komen, met 
het onderhavige ontwerp kan worden bereikt. 

Voor wat de hierboven weergegeven overwegingen van de Raad betreft, 
merkt de eerste ondergetekende voorts het volgende op. De Raad heeft zijn 
twi j fe l uitgesproken ten aanzien van de stell ing dat aan een vo rm van huur-
pri jsbeheersing in Nederland behoefte bestaat en zal bl i jven bestaan, omdat 
tengevolge van de schaarste aan woonru imte bij een vri j laten van de huur-
prijzen een tot onredeli jke hoogten sti jgen van die huurpri jzen te duchten 
zou zijn. De Raad stelt dat de ervaring met de liberalisatie niet heeft u i tgewe-
zen, dat gevreesd moet worden voor een te grote huurpr i jsst i jg ing. 

Deze stell ing van de Raad is naar de mening van de eerste ondergeteken-
de alleen juist als zij aldus nader geclausuleerd zou worden : de liberalisatie 
heeft gemiddeld genomen niet geleid tot een te grote huurpr i jsst i jg ing. Dat 
is op zichzelf ook niet verwonder l i jk als men bedenkt dat ook in de gel iberal i-
seerde gebieden de huurpri jzen van ruim 60% van de won ingen door de 
overheid worden gereguleerd. De stell ing van de Raad zegt echter niets over 
de spreiding van de huurverhogingen in de particuliere niet of niet meer ge-
subsidieerde sector. 

De stell ing is overigens wein ig relevant. De schaarste waarop de memo-
rie van toel icht ing in eerste instantie doelt, is een vo rm van schaarste die 
vooral plaatselijk is bepaald en van gebied tot gebied kan verschil len in aard 
en omvang en die ontstaat door planologische oorzaken en door nieuwe 
maatschappeli jke ontwikkel ingen. 
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De ervaringen uit het verleden met de liberalisatie worden naar de mening 
van de eerste ondergetekende ten onrechte met deze nieuwe vorm van 
schaarste in verband gebracht. 

Bij de bespreking van de uitgangspunten voor het te voeren beleid merkt 
de Raad ten aanzien van de huurprijzen, gebaseerd op woningkwaliteit, in 
de eerste plaats op dat wordt voorgesteld en beoogde betere aanpassing 
van de huren aan de woningkwaliteit in het kader van de voorgestelde wet te 
bewerkstelligen door middel van een bij algemene maatregel van bestuur 
vast te stellen systeem van woningwaardering. De in het kwaliteitsnormen-
systeem vast te leggen normen zullen echter naar de mening van de Raad 
niet meer dan een benadering van de werkelijke waardering van de wonin-
gen door bewoners kunnen inhouden. De individuele voorkeuren van de be-
woners, die voor hen bepalend zijn voor de mate van hun woongenot, zullen 
daarin nooit volledig tot uitdrukking kunnen worden gebracht. 

Naar aanleiding hiervan merkt de eerste ondergetekende op dat het ook 
geenszins de bedoeling is met het waarderingsstelsel de individuele voor-
keuren te meten en aan de hand daarvan tot huurprijsvorming te komen. 
Van vrijwel geen enkel gebruiksgoed wordt de prijs immers bepaald door 
een individuele voorkeur. Het waarderingssysteem beoogt integendeel niet 
meer dan de grenzen aan te geven waarbinnen men de huurprijs van een be-
paalde woonruimte redelijk kan achten op grond van algemene normen 
voor het meten van de kwaliteit. Een nauwkeuriger bepaling van de huur-
prijs dan het aangeven van deze marge wordt met de nieuwe regeling niet 
beoogd. 

Het verheugt de eerste ondergetekende overigens, dat een meerderheid 
van de Raad van mening is dat het mogelijk moet zijn tot een aanvaardbaar en 
hanteerbaar woningwaarderingssysteem te komen waarmee een betere af-
stemming van de huren op de woningkwaliteit kan worden nagestreefd. 

Om tot een aanvaardbaar systeem te komen is het naar de mening van de 
Raad gewenst, dat een noodzakelijk geachte verfijning ten behoeve van regi-
onale differentiatie mogelijk wordt gemaakt. Thans vindt deze in het voorlo-
pig toegepaste systeem nog niet plaats. Tussen de onderscheiden regio's 
bestaan duidelijke verschillen, welke ook in het huurprijsniveau tot uitdruk-
king moeten kunnen worden gebracht om al te grote onevenwichtigheden in 
het systeem te vermijden. Wèl dient er daarbij op te worden gelet, dat kunst-
matige onrechtvaardigheden in huurniveaverschillen, ontstaan ten gevolge 
van de in de loop der jaren toegepaste subsidiesystemen, niet worden be-
stendigd; deze zouden gecorrigeerd moeten worden. 

Verschillen in bouwkosten en grondkosten acht de Raad de belangrijkste 
factoren die bepalend zijn voor huurprijsniveauverschillen per regio. Welke 
factoren uiteindelijk in de vereiste regionalisatie tot uitdrukking zullen moe-
ten worden gebracht, is een onderwerp, dat in elk geval nog nadere studie 
vereist. De Raad zal op dat onderwerp terugkomen in zijn advies over de al-
gemene maatregel van bestuur, waarin het woningwaarderingsstelsel zal 
worden neergelegd. 

De eerste ondergetekende merkt naar aanleiding van het voorgaande op 
dat het in de bedoeling ligt vooralsnog uiteenlopende normatieve huurni-
veau's vast te stellen voor de randstad enerzijds en voor het overige deel 
van het land anderzijds. Voor het gehele land zal één woningwaarderings-
systeem gelden, doch in de bijbehorende minimum- en maximumnormhu-
ren zal differentiatie worden aangebracht. Onder randstad moet in dit ver-
band worden verstaan de provincies Utrecht, Zuid-Holland met uitzondering 
van het eiland Goeree- Overflakkee en de provincie Noord-Holland met uit-
zondering van het gebied benoorden de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, 
Heemskerk en Castricum. De differentiatie zal worden gebaseerd op het ver-
schil in huurprijzen van woningwetwoningen van de laatste vijf jaar in de 
twee onderscheiden gebieden. 

Het voorgaande zal bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 15 van het wetsontwerp worden geregeld. Genoemd 
artikel geeft daarvoor de basis. 
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In de memor ie van toel icht ing word t gesteld, aldus de Raad, dat het waar-
deringsstelsel niet meer dan een hu lpmiddel zal zijn bij de kwaliteitsbeoor-
del ing en dat de huurcommiss ies de ui tkomst van het waarderingsstelsel 
zullen moeten interpreteren, rekening houdend met factoren als behoud van 
een redelijke differentiatie van huurpri jzen van won ingen , bui tengewone 
kwali teitsfactoren en dergeli jke. 

De Raad zou het echter ongewenst achten, wanneer de bedoelde algeme-
ne maatregel van bestuur de huurcommissies de mogel i jkheid zou geven, 
de ui tkomsten van het woningwaarder ingssysteem ongecontroleerd te gaan 
interpreteren. Die mogel i jkheid is ongewenst , niet alleen omdat dit zou lei-
den tot niet-gemotiveerde verschi l len in huurvasttstel l ing naar plaats en t i jd, 
maar ook gezien de samenstel l ing van de huurcommissies uit leden met dui-
delijke bindingen met een achterban, waarui t de part i jen in de verschil len af-
komst ig zi jn; het geven van die mogel i jkheid zou de druk op de leden om uit-
komsten op bepaalde wijze te interpreteren sterk vergroten. 

De Raad acht dan ook van groot belang een bepal ing, dat in geval van af-
wi jk ing van de ui tkomsten van het woningwaarder ingsste lsel een huurpri js-
vaststel l ing slechts met redenen omkleed door de huurcommiss ie kan wor-
den gedaan. Op die wijze zal ook in gevallen dat een besluit van de huurconv 
missies niet is gebaseerd op het waarderingsstelsel een duidel i jke toetsings-
mogel i jkheid ontstaan. 

Bovendien kan alleen dan van goede beslissingen van huurcommissies 
een st imulerende werk ing uitgaan op de aanpassing van de waarder ings-
normen aan de naar t i jd en bevolkingsgroep wisselende voorkeuren. 

Met de aanbevel ing van de Raad, in de wet te bepalen dat de huurcommis-
sie een afwi jking van de ui tkomsten van het woningwaarder ingsstelsel in 
haar uitspraak met redenen moet omkleden, stelt de eerste ondergetekende 
geheel in. 

Hij is er overigens bij de opstel l ing van het wetsontwerp van uitgegaan dat 
de huurcommissies al hun uitspraken met redenen zouden omkleden. Ten 
einde twi j fe l omtrent een verpl icht ing daartoe uit te s lui ten, is artikel 25 van 
het on twerp ter zake aangevuld en is de door de Raad bedoelde passage in 
deze toel icht ing gewi jz igd. 

De regeling van de huurpri jsvaststel l ing bij verbeterde won ingen noemt 
de Raad in stri jd met de strekking van de wet. Terwi j l het, aldus de Raad, de 
strekking van de wet is, dat de huren van woonru imte in overeenstemming 
worden gebracht met de kwaliteit ervan, word t deze strekking doorkruist 
door bij woningverbeter ing, bedoeld in artikel 9, de meestal nog niet met de 
kwali teit overeenkomende huur vóór de verbeter ing na de verbeter ing te 
verhogen met een bedrag, dat evenmin is gerelateerd aan de kwaliteit, maar 
aan het geïnvesteerde vermogen. Hierdoor worden de onevenwicht igheden 
in het huurpatroon niet tegengegaan, maar juist versterkt. Na 5 verpl ichte 
huurverhogingen, gebaseerd op die onjuiste huurpr i js , zal dan onder ver-
pl icht ing van de overheid een steeds verder onjuist gegroeide huurpr i js zijn 
ontstaan, welke vervolgens weer volgens het algemene systeem van de wet 
in overeenstemming met de kwaliteit moet zien te worden gebracht. 

Uit het voorgaande vloeit voort , dat het naar de mening van de Raad con-
sequenter en beter passend in het systeem van deze wet zou zijn, bij de in ar-
tikel 9 bedoelde woningverbeter ing direct te komen tot een huurpri jsvast-
stel l ing, gebaseerd op de woningkwal i te i t na de verbeter ing. 

De Raad zou daarom wi l len pleiten, dat bij woningverbeter ing wèl het 
systeem van verhoging op basis van de gepleegde investering word t toege-
past, doch dat dan tevens bij te verbeteren won ingen eerst een waarder ing 
van de oude won ing plaatsvindt en een bijstell ing van de oude huurpri js 
naar aanleiding daarvan. Op die manier word t enerzijds het doorzichtige 
systeem van verhoging met een bepaald percentage van de investering ge-
handhaafd en vindt anderzijds in overeenstemming met de doelstel l ingen 
van de Huurpri jzenwet een aanpassing plaats van de huren aan de won ing -
kwaliteit, waardoor word t voorkomen, dat de overheid dwingend op basis 
van de kwaliteit onjuiste huurpri jzen bewerkstel l igt. 

Tweede Kamer, zitt ing 1976-1977, 14 175, nrs. 3-4 23 



Over hetgeen de Raad hier stelt ten aanzien van de huurpri jsvaststel l ing 
bij verbeterde won ingen brengt de eerste ondergetekende het volgende 
naar voren. 

De Raad gaat er ten onrechte van uit dat de strekking van het wetsontwerp 
zou zijn dat de huurpri jzen (ineens) in overeenstemming worden gebracht 
met de kwali teit van de woonru imte en dat het woningwaarder ingsstelsel 
hiervoor gebruikt kan worden. Met dit stelsel en de bi jbehorende m i n i m u m -
en max imumnormhuurpr i j zen kan slechts een (brede) marge worden vast-
gesteld waarbinnen een huurpri js redelijk is. Een exact redelijke huurpr i js is 
hiermee niet vast te stellen. Het wetsontwerp beoogt dan ook geenszins tot 
een harmonisat ie van de huurpri jzen ineens te komen. Bestaande huurver-
schil len zullen volgens het ontwerp bli jven bestaan en slechts geleideli jk rela-
tief aan betekenis verl iezen. Hiervan uitgaand e is er geen grond de huurver-
hoging na verbeter ing gerelateerd aan de invester ing in str i jd te achten met 
de strekking van het wetsontwerp. 

De Raad haalt in dit verband voorts ten onrechte artikel 17 van het ont-
w e r p a a n . In de casusposi t ievan artikel 17 is tussen een verhuurder van een 
leegstaande won ing en de (meest biedende) gegadigde daarvoor een huur-
prijs overeengekomen, die uitgaat boven de marge waarbinnen een huur-
prijs volgens het woningswaarder ingssysteem nog redelijk is. Ter voorko-
ming van mistoestanden in dergeli jke situaties word t de huur van terugge-
bracht tot de bovengrens van die marge. Hieruit kan niet geconcludeerd 
worden dat het woningwaarder ingssysteem geschikt is om huurpri jzen, 
waarover tussen parti jen geen overeenstemming bestaat, vast te stellen op 
het exact redelijke bedrag. 

De Raad merkt ten aanzien van de procedures bij huurpri jsgeschi l len op, 
dat deze voor wat hij noemt de niet-geliberaliseerde sectoren van won ingen , 
,de ins temming van de Raad hebben. Wanneer hij n iet temin op een aantal 
punten wi jz ig ingen aanbeveelt, betreft dit dan ook vooral een aantal punten 
van u i twerk ing, om te bevorderen dat de ui tkomsten van het stelsel zo direct 
mogel i jk de gegeven doelstel l ingen benaderen. 

De Raad merkt verder op dat in de wet de koppel ing tussen de huurpri js en 
de woningkwal i te i t enigszins op de achtergrond geraakt door de bepal ing, 
dat aan een huurverhoging met 8% van de feiteli jke huur het vermoeden 
van de redeli jkheid word t toegekend. Is die feiteli jk huur te hoog o f t e laag, dan 
is ook de verhoging van 8% van die feitel i jke huur hoger of lager dan billijk 
zou zijn en word t de relatie tussen huur en kwaliteit niet verbeterd. 

De Raad vervolgt dan met te stellen, dat indien men echter eenmaal een 
won ing volgens het puntenstelsel gewaardeerd heeft en het bijpassende 
huurniveau bepaald is, het dan duidel i jk is, dat aan een huurverhoging met 
8% van die (min imum-) normhuur het vermoeden van redeli jkheid zou moe-
ten worden toegekend. Is eenmaal vastgesteld, dat een bepaalde huur te 
laag is, dan moet een - zij het op die wijze nog zeer langzaam - optrekken 
van die te lage huur naar een beter niveau als redelijk erkend kunnen wor-
den. Doet men dat niet, dan kunnen jaarli jks uitgebreide procedures tegen 
huurverhogingen worden gevoerd, waarvan de redeli jkheid al lang vast 
staat. 

Het vermoeden van redeli jkheid voor huurverhogingen met 8% van de 
(min imum-)normhuurpr i j s op basis van de kwal i tei tsbeoordel ing zal niet 
kunnen bl i jven gelden tot de normhuur bereikt is - dat zal in het voorgestel-
de systeem zeer lang kunnen duren - d o c h wel gedurende een aantal jaren, 
omdat niet aannemeli jk is, dat jaarli jks in de kwaliteit van een won ing wi jz i -
g ingen optreden. Om die reden, en mede op grond van het omvangr i jke 
werk en de daardoor hoge kosten die aan een goede vaststell ing van de klas-
se-indel ing zijn verbonden, is de Raad uitdrukkeli jk van mening, dat een een-
maal vastgestelde klasse-indeling voor een termi jn van 5 jaar geldig moet 
zi jn, waarna opnieuw een won ingwaarder ing zal moeten plaatsvinden. Wèl 
dient dan in het stelsel de mogel i jkheid te worden ingebouwd, dat bij een 
wi jz ig ing in de kwaliteitssituatie een herziening van de klasse-indeling kan 
worden gevraagd. 
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Naar de mening van de Raad kan zo een veelheid van aantoonbaar onno-
dige procedures worden voorkomen door deze verhogingen het vermoeden 
van redel i jkheid te geven, zodat deze met vri j wein ig omslag kunnen worden 
gereal iseerd. 

De eerste ondergetekende merkt met betrekking hiertoe op, dat verreweg 
het merendeel van de bezwaren van huurders tegen huurverhogingen het 
onderhoud betreft. Het is daarom reëel te veronderstel len, dat een groot 
aantal huurders tussenti jds herziening van de won ingwaarder ing zal vragen. 
Ook indien de kwal i te i tvan de woon ru im te voor vi j f jaar zou vast l iggen, zou 
er dus een procedure moeten zijn o m bezwaren tegen een huurverhoging 
wegens onderhoudsgebreken te onderzoeken en uitspraak te doen over de 
redel i jkheid van een huurverhoging in die gevallen. 

De Raad schetst in zijn advies een procedure voor de vaststel l ing van de 
won ingwaarder ing voor v i j f jaar. Deze procedure is kennelijk identiek aan 
die voor de kwaliteitsvaststel l ing van het wetsontwerp, met dien verstande 
dat de procedure volgens de gedachte van de Raad zal moeten plaatsvinden 
ook indien de huurder geen bezwaar heeft tegen het voorstel van de ver-
huurder; er moet immers in ieder geval een uitspraak van de huurcommis-
sie komen, w i l de huurverhoging voor 5 jaar vaststaan. 

Dit zal het aantal door de huurcommiss ies te behandelen geval len verveel-
voud igen. Het aantal gevallen waaraan de huurcommissie ingevolge een be-
zwaar van de huurder te pas komt is immers nog alti jd betrekkelijk ger ing 
ten opzichte van het totale aantal won ingen van corporat ies, gemeenten en 
grote particuliere verhuurders, waarvoor de 5 jaar-vaststell ing kennelijk is 
gedacht. 

Overigens moet worden bedacht dat het effect dat de Raad beoogt, name-
lijk dat de huurders niet telkenjare ongegronde bezwaren naar voren kunnen 
brengen, ook impl iciet verbonden is aan het systeem van het wetsontwerp . 
Wanneer immers de huurcommiss ie in enig jaar bepaalde bezwaren van een 
huurder ongegrond heeft verklaard, weet de huurder dat hij deze bezwaren 
niet een tweede keer naar voren hoeft te brengen. De huurcommiss ie zou 
deze dan immers niet weer onderzoeken. Het effect zal zijn dat de huurder 
van zijn bezwaar afziet en de voorgestelde verhoging betaalt. 

Gezien het voorgaande geeft de eerste ondergetekende er de voorkeur 
aan de procedures voor de huurverhogingen, zoals deze in het wetsontwerp 
zijn neergelegd, in die vo rm te handhaven. 

De Raad merkt voorts over de betal ingsverpl icht ing op, dat het vermoe-
den van redeli jkheid van huurverhogingen met he t t rendmat ige percentage 
van de normhuur ook gevolgen zou behoren te hebben voor de betal ings-
verp l icht ing, zodat een met dat percentage verhoogde huur direct vanaf de 
voorgestelde ingangsdatum ingevorderd zou kunnen worden . Ingeval de 
huurcommiss ie nadien - hetgeen niet vaak zal voorkomen - t o t een lagere 
vaststel l ing van de huurpri js komt , zal dan het teveel betaalde aan de huur-
der wo rden terugbetaald. Op die wijze word t voorkomen, dat in veel geval-
len vaak aanzienlijke huurschulden ontstaan, waarvan de betal ing de huur-
ders voor grote problemen stelt. 

De ondergetekenden delen deze opvatt ing van de Raad niet. Zij v inden het 
niet ju ist dat de huurder zou worden verpl icht alvast bij wijze van voorschot 
de t rendmat ige huurverhoging te betalen, terwi j l de vaststell ing van het-
geen hij werkeli jk aan huurverhoging verschuldigd is nog moet plaatsvinden 
in het kader van een door dit wetsontwerp geregelde procedure. Zij wi l len er 
niet bij voorbaat van uitgaan dat huurders ten onrechte niet instemmen met 
een voorste l van de verhuurder tot verhoging van de huur. 

De Raad stelt voor in de memor ie van toel icht ing duideli jker te vermelden 
hoe in het nieuwe huurpr i jsvormingssysteem het al of niet afbreken van 
de jaarl i jks te verstrekken bi jdragen aan de verhuurder zal worden geregeld. 
De eerste ondergetekende heeft hieraan voor zover nodig gevolg gegeven. 

Ten aanzien van het huurst i jg ingspercentage merkt de Raad op dat op ver-
schi l lende plaatsen in de wet bli jkt, dat het t rendmat ige huurst i jg ingspercen-
tage en het percentage van de verpl ichte huurverhogingen in de wet word t 
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vastgelegd op 8%. De Raad acht het echter niet zonder meer verstandig een 
systeem in te voeren waar in is vastgesteld, dat de huren in het algemeen 
jaarli jks met 8% sti jgen. Men kan niet zonder meer stellen, dat aan dit per-
centage van 8 het vermoeden van redeli jkheid kan worden toegekend. Het 
percentage van de huurst i jg ing is immers niet los te zien van het gehele so-
ciaal-economisch beleid; het lijkt b i jvoorbeeld niet goed mogel i jk of wense-
lijk, het huurverhogingspercentage vast te stellen onafhankeli jk van de loon-
st i jging en van de st i jg ing van de bouwkosten. Daarnaast lijkt het al evenmin 
juist, dat in artikel 18 de suggestie word t gewekt, dat de huren van nieuwe 
en verbeterde won ingen gedurende vijf jaar telkenjare verpl icht met 8% zul-
len worden verhoogd. Dat die suggestie onjuist is, blijkt naar de mening van 
de Raad uit artikel 40, dat betrekking heeft op de jaarli jks vóór 31 december 
door de Minister bij de Tweede Kamer in te dienen nota over het in het vo l -
gende jaar door de Regering te voeren beleid ten aanzien van de huurpri jzen 
van woonru im te : de hoogte van het huurst i jg ingspercentage komt dus jaar-
lijks aan de orde en zal jaarli jks gewi jz igd kunnen worden. Het argument, om 
dit percentage in de wet vast te leggen teneinde op wi jz ig ingen daarvan de 
democrat ische controle door het par lement te waarborgen, is gezien artikel 
40 ook niet in overeenstemming met de werkel i jkheid. 

Daarom is het juister, in de wet niet het percentage van de t rendmat ige en 
verpl ichte huurverhogingen op te nemen maar het ui tgangspunt, dat aan de 
bepaling van dit percentage ten grondslag moet l iggen. In dat verband is 
door de Regering in de Nota huur- en subsidiebeleid het principe vastge-
legd, dat vooral de loonontwikkel ing als een belangri jke begrenzende factor 
ten aanzien van het huurverhogingspercentage moet worden beschouwd. 
Dit u i tgangspunt is ook door de Raad naar voren gebracht in zijn advies nr. 
48 over de Nota Volkshuisvest ing en ondersteund in zijn advies nr. 57 over 
de Nota huur- en subsidiebeleid. 

Met de opmerking van de Raad dat het percentage van de huurst i jg ing 
niet los is te zien van het gehele sociaal-economisch beleid en dat het niet 
goed mogel i jk of wenseli jk lijkt dat percentage vast te stel len, onafhankeli jk 
van de loonst i jging en van de st i jging van de bouwkosten, is de eerste on-
dergetekende het eens. Het is eveneens waar dat ingevolge artikel 40 van 
het aan de Raad voorgelegde ontwerp - 39 in het wetsontwerp - het te voe-
ren huurbeleid jaarli jks in de Tweede Kamer aan de orde kan komen. 

De eerste ondergetekende acht het niet temin gewenst dat het t rendmat ig 
huurst i jg ingspercentage in de wet word t vastgesteld. Daarmede word t im-
mers bereikt dat de Staten-Generaal zich over een wi jz iging van dat percen-
tage uitdrukkeli jk en concreet moeten uitspreken. Deze waarborg dat het 
huurst i jg ingspercentage niet zonder medewerk ing van de Staten-Generaal 
kan worden gewijzigd ontbreekt in een stelsel waarbi j er voor de Regering 
slechts de verpl icht ing bestaat jaarli jks een nota bij de Tweede Kamer in te 
dienen en het t rendmat ig huurst i jg ingspercentage bij algemene maatregel 
van bestuur kan worden vastgesteld of gewi jz igd. 

Het zou voorts geenszins eenvoudig zijn de factoren die bepalend zijn voor 
de t rendmat ige huurst i jg ing in een eenvoudige formule in de wet neer te 
leggen. 

De Raad wi jd t vervolgens beschouwingen aan een aantal artikelen van het 
wetsontwerp. 

Artikel 3 

De Raad merkt op dat bli jkens de memor ie van toel icht ing met deze bepa-
ling word t bedoeld, dat in beginsel de prijzen van woonru imte in het hele 
land vri j kunnen worden overeengekomen, zij het dat dit beginsel met een 
aantal waarborgen is omgeven. De Raad acht deze uitleg echter niet in over-
eenstemming met de overigens uit de tekst van de wet en de memor ie van 
toel icht ing bli jkende bedoel ingen van de wet. Het blijkt nu juist - aldus de 
Raad - niet de bedoel ing van de wet, dat huurders en verhuurders zelf bij 
overeenkomst de hoogte van de huurpri jzen bepalen. Zoals de Raad eerder 
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in zijn advies al heeft aangegeven, blijkt uit tal van bepalingen in de wet dat 
de overheid regels geeft die zullen uitwijzen of huurprijzen te hoog ofte laag 
zijn en de instrumenten om de feitelijke hoogte van de huurprijzen aan de 
hand van die uitkomsten vast te stellen en te wijzigen. De tekst van de me-
morie van toelichting dient hieraan te worden aangepast. 

De eerste ondergetekende moet opmerken dat de hier door de Raad ge-
maakte opmerkingen niet juist zijn. Ingevolge het ontwerp-Huurprijzenwet 
woonruimte zal niets aan partijen in de weg staan om de huurprijs overeen 
te komen die zij willen. De krachtens het wetsontwerp bij algemene maatre-
gel van bestuur vast te stellen woningwaarderingsregeling is in de eerste 
plaats bedoeld als een regeling die de huurcommissies en de kantonrechters 
in acht moeten nemen bij het doen van uitspraken in de gevallen dat partijen 
het niet eens zijn geworden over een wijziging van de huurprijs en de zaak 
aan hen hebben voorgelegd teneinde op deze wijze tot een wijziging van de 
huurprijs te komen. Genoemde regeling zal daarnaast in de praktijk in vele 
gevallen voor partijen wel een leidraad zijn voor het doen van voorstellen tot 
wijziging van de huurprijs - iets dat de eerste ondergetekende ook zou toe-
juichen - doch partijen blijven vrij in afwijking van de woningwaarderingsre-
geling een huurprijs overeen te komen. Slechts in het geval dat met een 
nieuwe huurder een huurprijs wordt overeengekomen die hoger is dan met 
de voorgaande huurder voor de desbetreffende woonruimte was overeen-
gekomen, wordt de vrijheid van partijen enigermate beperkt doordat dan 
voor de verhuurder de plicht bestaat de overeengekomen huurprijs te mei-
den bij de huurcommissie indien nog geen twaalf maanden zijn verlopen se-
dert met de vorige huurder een huurprijs was overeengekomen of indien de 
overeengekomen huurprijs meer dan 8% hoger is dan de vorige huurprijs. 

De eerste ondergetekende is dan ook van mening dat hetgeen in de toe-
lichting op artikel 3 is gesteld niet in strijd is met de betekenis van dat artikel. 

Artikel 4 

Met betrekking tot dit artikel merkt de Raad op, dat in de wet 1 april wordt 
vastgesteld als ingangsdatum voor de verplichte huurverhogingen (artikel 
18). Ook na die verplichte huurverhogingen zal in de praktijk die datum van 1 
april gehanteerd worden als datum voor de trendmatige huurverhogingen; 
het zal daardoor in het algemeen de gangbare huurverhogingsdatum blij-
ven. 

De inhoud van artikel 4, dat tussen huurprijswijzigingen steeds tenminste 
een periode van 12 maanden moet liggen, leidt er echter toe, dat wanneer 
een huurverhoging eenmaal op een andere datum dan 1 april is ingegaan, 
het niet meer mogelijk is, een volgende keer terug te keren tot de huurverho-
gingsdatum van 1 april. Een andere datum van ingang voor een bepaalde 
huurverhoging kan bij voorbeeld ontstaan, wanneer een verhuurder een 
voorstel tot huurverhoging te laat heeft doen uitgaan, of in geval van nieuwe 
bewoning na tussentijds leegkomen van de woning. Met name bij de grotere 
verhuurders kunnen daardoor echter administratief zeer onoverzichtelijke si-
tuaties ontstaan, wanneer niet voor het hele woningcomplex één algemene 
huurverhogingsdatum kan worden aangehouden. De Raad wijst in dat ver-
band op artikel 26 en de toelichting daarbij en acht een soortgelijke bepaling 
in de hierboven genoemde gevallen evenzeer gewenst. 

Met hetgeen de Raad hier stelt kan de eerste ondergetekende zich vereni-
gen. Het betreffende artikel is overeenkomstig de aanbeveling van de Raad 
aangevuld. 

Artikel 6 

De Raad is van mening dat dit artikel, dat bepaalt dat het bedingen van 
sleutelgeld of andere buitensporige tegenprestaties zoals veel te hoge be-
dragen voor overneming van stoffering nietig is, geen enkel effect zal heb-
ben aangezien een strafsanctie ontbreekt en dergelijke praktijken, omdat zij 
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niet schrifteli jk geregeld plegen te worden , ook moei l i jk kunnen worden be-
wezen. 

De ondergetekenden geven toe dat prakti jken als het vragen van sleutel-
geld vaak moei l i jk bewezen kunnen worden . Het bewi js bli jft echter, ook als 
het feit strafbaar zou worden , moeil i jk te leveren. Voor de gevallen waar in 
het bewijs wel te leveren is, geeft de civielrechteli jke sanctie, dat de gemaak-
te bedingen nietig zi jn, een afdoende voorz iening. 

Het tweede lid van het artikel is thans opgenomen in artikel 2, derde l id, 
van de Huurwet. Het doen verval len van het gehele artikel zou tot gevolg 
hebben dat de bestaande wettel i jke regeling ten aanzien van bedingen door 
of tegenover een derde dan ook zou verval len, hetgeen niet wenseli jk word t 
geacht. 

Artikel 12 

De Raad merkt op dat de in lid 2 van dit artikel gestelde eis, dat de verhuur-
der elk jaar b innen drie maanden na afsluit ing van de twaalfmaandel i jkse 
periode de huurder een uitgespl i tst overzicht verstrekt van de in rekening 
gebrachte kosten voor gas, elektriciteit, stoffer ing en overige vergoedingen, 
met vermeld ing van de berekeningswijze daarvan, niet goed uitvoerbaar 
lijkt. 

Hetzelfde geldt voor de eis gesteld in lid 3 van het verstrekken van een tus-
sentijds overzicht als bedoeld in lid 2 in geval van verhuiz ing. 

Bij een tussenti jdse beëindiging zal bij voorbeeld nog in het geheel niet 
vast te stellen zi jn, wat na het einde van het stookseizoen de werkeli jke 
stookkosten over de eerste maanden van dat seizoen zijn. Ook zal bij een 
groot woningtekor t de gegeven termi jn van drie maanden vaak niet vo l -
doende zi jn. De bedoel ing van deze bepal ing lijkt te zi jn, de huurder zeker-
heid te geven, dat hem door de verhuurder niet meer word t berekend dan 
geoor loofd is. Een dergeli jke zekerheid kan vo ldoende worden bereikt door 
de eenvoudige bepal ing, dat de verhuurder elk jaar een afrekening ter zake 
moet verstrekken. 

De eerste ondergetekende is van mening dat juist de verpl icht ing voor de 
verhuurder om de in rekening gebrachte b i jkomende kosten te specificeren 
de zekerheid zal geven dat de huurder niet meer in rekening word t gebracht 
dan geoor loofd is. Al leen daardoor kri jgt de huurder immers een mogeli jk-
heid een en ander te controleren. Een niet-gespecif iceerde afrekening is 
daarvoor onvo ldoende. 

De eerste ondergetekende wi l tegemoet komen aan het bezwaar dat de 
termi jn van drie maanden te kort zou zi jn. De in het tweede lid van het artikel 
genoemde termi jn is derhalve op vier maanden gesteld. Ook in het derde lid 
zal deze termi jn uitdrukkeli jk worden genoemd. 

Artikel 13 

De Raad meent dat de bepal ing, dat een advies van de huurcommissie 
over de in artikel 12, eerste l id, bedoelde betal ingsverpl icht ing zal worden 
betaald door degene, die het advies heeft aangevraagd, onredeli jke gevol-
gen mee kan brengen, bij voorbeeld in die zin dat een huurder, die in reke-
ning gebrachte betal ingsverpl icht ingen terecht als te hoog heeft be-
schouwd, voor het op grond daarvan door hem bij de huurcommissie ge-
vraagde advies ook nog de kosten moet betalen. Het zou rechtvaardiger zijn 
te bepalen, dat de kosten van het advies zullen worden betaald door die par-
t i j , die door de huurcommiss ie in het ongeli jk is gesteld. 

De eerste ondergetekende moge erop wijzen dat het bij een verzoek om 
een advies van de huurcommiss ie over de betal ingsverpl icht ing niet gaat 
om een geschil dat aan de huurcommissie word t voorgelegd. Bij het u i tbren-
gen van het advies word t dan ook niet formeel een der parti jen in het onge-
lijk gesteld. Het advies kan slechts aanleiding zijn voor een der parti jen daar-
na - bij voorbeeld naar aanleiding van de b i jkomende kosten - een geschil 
o p t e werpen. 
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De eerste ondergetekende meent dan ook dat bij een verzoek om een ad-
vies over de betalingsverplichting de vergoeding daarvoor door de verzoe-
ker(s) behoort te worden gedragen. 

De vergoeding die voor het advies betaald zal moeten worden zal bij alge-
mene maatregel van bestuur worden vastgesteld. Het ligt in het voornemen 
een relatief bescheiden vergoeding vast te stellen. 

Artikel 25 

De Raad merkt op, dat in dit artikel wordt bepaald dat de huurcommissie 
binnen drie maanden na ontvangst van een verzoek om uitspraak te doen 
over de redelijkheid van een voorgestelde huurprijswijziging, schriftelijk uit-
spraak doet, behoudens verlenging van die termijn. 

Het is de Raad daarbij opgevallen, dat op die wijze geen maximumtermijn 
is gesteld, waarbinnen de huurcommissie in elk geval uitspraak moet doen: 
de in het eerste lid genoemde termijn van drie maanden heeft dan ook geen 
wezenlijke betekenis. 

De Raad heeft begrip voor het feit, dat aan het nemen van een beslissing 
in een geschil tussen twee partijen bezwaarlijk een termijn te stellen is. An-
derzijds is hij bezorgd over de consequenties, dat het daardoor mogelijk is, 
dat een huurder gedurende een zeer lange termijn een te hoge huur moet 
betalen, of een bezwaarlijk in te lopen huurachterstand oploopt. 

De Raad acht het in dit verband gewenst, dat door de bewindsman, die 
verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de huurcommissies, aan 
dit punt aandacht zal worden besteed. Deze kan zowel tot uiting worden ge-
bracht in de voor de huurcommissies op te stellen instructies als wel in de 
wijze, waarop de huurcommissies worden voorzien van een zodanig ambte-
lijk apparaat, dat zij in staat zullen zijn, hun taken met de nodige voortva-
rendheid te verrichten. 

De eerste ondergetekende is ter zake dezelfde mening toegedaan als de 
Raad. Hij zal bevorderen dat de huurcomissies in staat zullen zijn binnen re-
delijke tijd hun uitspraken te doen 

C. ARTIKELEN 

Artikel 1 

Met de in artikel 1 gegeven omschrijving van het begrip woonruimte is zo-
veel mogelijk aansluiting gezocht bij het bepaalde in artikel 1623a van het 
Burgerlijk Wetboek. Woonruimte is aldaar omschreven als gebouwd onroe-
rend goed dat als een zelfstandige woning is verhuurd. Het ontwerp voor de 
Huurprijzenwet woonruimte heeft echter betrekking op de huurprijs bij de 
aanvangvan een huurovereenkomst en de wijzigingen van de huurprijs ge-
durende de looptijd daarvan. Om die reden wordt in het onderhavige ont-
werp woonruimte omschreven als gebouwd onroerend goed dat een zelf-
standige woning vormt. 

Het begrip woonruimte in het voorgelegde ontwerp dekt dezelfde catego-
rieën als het gelijknamige begrip in het Burgerlijk Wetboek. Onder dit begrip 
vallen eengezinshuizen, etagewoningen, flatwoningen e.d. die elk een zelf-
standige woning vormen of tot bewoning bestemde gedeelten daarvan. Bo-
vendien vallen hieronder tot bewoning bestemde gedeelten van zogenaam-
de woongebouwen, welke gedeelten zelf niet als een zelfstandige woning 
kunnen worden beschouwd, omdat daarin naar de huidige opvattingen, 
voor een zelfstandige woning kenmerkende voorzieningen zoals een dou-
che-ruimte, keuken e.d. ontbreken. In een woongebouw plegen dergelijke 
ruimten veelal slechts voor gemeenschappelijk gebruik door de bewoners 
aanwezig te zijn. Voor dergelijke woongebouwen kan gedacht worden aan 
studentenflats, wooncomplexen voor alleenstaanden e.d. 
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De begrippen «prijs» en «huurprijs» zijn niet anders omschreven dan in de 
Huurwet. Dit betekent onder meer, dat bij voorbeeld ook betalingen anders 
dan in geld en een andere verdeling van de onderhoudsverplichtingen dan 
voortvloeit uit de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, bij het bepalen van 
de huurprijs in aanmerking genomen worden. In geval van een geschil over 
een huurprijswijziging en bij de in artikel 17 neergelegde procedure van be-
oordeling van overeenkomsten met nieuwe huurders moeten dergelijke ver-
plichtingen eveneens in beschouwing worden genomen en derhalve op geld 
gewaardeerd worden. 

Artikel 2 

Ingevolge dit artikel zullen de bepalingen van de wet niet van toepassing 
zijn op overeenkomsten van huur en verhuur die naar de aard van het ge-
bruik van de woonruimte van korte duur zijn, zoals de huur van zomerhuis-
jes e.d. Voor deze gevallen gelden de maatstaven voor de bepaling van de 
kwaliteit van voor huisvesting bestemde woonruimte niet. 

Dergelijke huisjes worden ook niet betrokken met het oogmerk daardoor 
goede huisvesting te verkrijgen, doch met het oog op recreatie. De verhuur-
der heeft ook een geheel andere exploitatie-opzet dan de verhuurder van 
een «nominale» woning. 

De inhoud van dit artikel is materieel gelijk aan die van artikel 1623a, eer-
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 3 

In dit artikel is bepaald dat partijen in beginsel de huurprijs vrij kunnen 
overeenkomen, tenzij de wet anders bepaalt. Wat dit laatste aangaat moeten 
onder meer worden genoemd de voorschriften waaraan voorstellen tot 
huurprijswijzigingen moeten voldoen. Ook is bepaald dat de huurprijs op 
straffe van nietigheid slechts een maal per jaar kan worden gewijzigd. 

Ook op andere wijze is de vrije totstandkoming van huurprijzen beperkt. 
Het wetsontwerp kent bij voorbeeld vaststellingen van de (aanvangs-) huur-
prijzen, namelijk wanneer het woonruimte betreft die met rijkssubsidie is tot 
stand gekomen of verbeterd, en in hetzelfde geval verplichte huurverhogin-
gen. Ook kan de Minister de huurprijs vaststellen van bepaalde categorieën 
woonruimte, die geen zelfstandige woning vormt. 

Een derde soort beperking van de vrijheid is gelegen in de verplichting 
huurovereenkomsten, waarbij met een nieuwe huurder een hogere huur-
prijs wordt afgesproken dan voor de vorige huurder gold, onder zekere 
voorwaarden te melden. De huurcommissie kan in dat geval verklaren, dat 
de overeengekomen huurprijs niet redelijk is (artikel 17). 

Al deze beperkingen zijn naar de mening van de ondergetekende noodza-
kelijk hetzij uit een oogpunt van rechtsbescherming hetzij uit een oogpunt 
van financiële betrokkenheid van de overheid. Binnen het gegeven kader 
hebben partijen echter de nodige onderhandelingsvrijheid. 

Artikel 4 

Voor een goede werking van het ingevolge het bepaalde in artikel 15 te 
scheppen stelsel van kwaliteitsnormen en daarmee verband houdende 
huurprijswijzigingen is het, zoals reeds is uiteengezet in het algemeen deel 
van de toelichting, naar de mening van de ondergetekende noodzakelijk dat 
de verhouding tussen kwaliteit en huurprijs regelmatig opnieuw kan worden 
beoordeeld. 

Er van uitgaande dat de huurprijzen zoveel mogelijk in overeenstemming 
behoren te zijn met de kwaliteit van de woonruimte verdient het, mede ge-
zien de mogelijkheid van een binnen een beperkt tijdvak optredende wijzi-
ging in de staat van onderhoud de voorkeur voor partijen de mogelijkheid te 
openen telkens na een tijdvak van twaalf maanden een toetsing van de huur-
prijs aan de kwaliteit van de woonruimte uit te lokken. 
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Een niet minder belangri jk argument hiervoor is dat zonder die mogel i jk-
heid het in artikel 17 neergelegde stelsel van beperking door de huurcom-
missie van met nieuwe huurders overeengekomen huurpri jzen zou kunnen 
worden ont lopen. Men zou nameli jk bij het sluiten van de overeenkomst 
kunnen bepalen dat de huurpri js aanvankeli jk niet word t verhoogd ten op-
zichte van de door de voorgaande huurder betaalde huurpri js, doch na ver-
loop van een jaar met een zeer hoog percentage. Een bepal ing als de onder-
havige is derhalve ook voor het tegengaan van onderd ruk der omstandighe-
den overeengekomen ongerechtvaardigde verhogingen van de huurpr i js 
noodzakeli jk. 

Indien niet t i jd ig een voorstel tot wi jz ig ing van de huurpri js is gedaan te-
gen het t i jdst ip waarop dat had kunnen worden gedaan en tengevolge daar-
van langer dan twaalf maanden dezelfde huurpr i js heeft gegolden, kan inge-
volge het tweede lid van dit artikel weer worden teruggekomen op de tevo-
ren gebruikel i jke datum voor de jaarli jkse wi jz ig ing van de huurpr i js. 

Artikel 5 

Met deze bepaling word t de bestaande praktijk gehandhaafd dat verhogin-
gen van de huurpri js slechts eenmaal per jaar plaatsvinden. Zonder een der-
geli jke bepal ing zou de procedure voor verhog ingen van de huurpr i js met 
meer dan 8% gemakkeli jk kunnen worden ontdoken door meerdere malen 
per jaar verhogingen van 8% of minder voor te stellen. 

Een bepaling als de onderhavige gaat voorts chicanes van de kant van een 
der part i jen tegen en bevordert een grotere regelmaat bij de jaarl i jkse huur-
pr i jswi jz ig ingen. 

Artikel 6 

Het gaat er bij dit artikel vooral om misstanden bij het aangaan van een 
overeenkomst van huur en verhuur van woonru imte tegen te gaan. 

Voor zover dit artikel het bedingen van niet redelijke voordelen door of 
tegenover derden betreft, is het overgenomen van de tekst van artikel 2, der-
de l id, van de Huurwet. 

Men kan zich echter ook gevallen indenken waar in ten behoeve van de 
verhuurder naast de overeengekomen huurpr i js een niet redelijk voordeel 
word t overeengekomen. Om die reden is thans ook v o o r d e hier bedoelde 
geval len voorzien in de niet igheid van bedingen, waarbi j een niet redelijk 
voordeel word t overeengekomen zoals bij voorbeeld het tegen een onrede-
lijke prijs overnemen van stoffering e.d. (eerste lid). 

Artikel 7 

Dit artikel opent de mogel i jkheid bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur categorieën woonru imte welke niet een zelfstandige won ing 
vormen aan te wi jzen, waarvan de huurpr i js door de Minister van Volkshuis-
vest ing en Ruimteli jke Ordening word t vastgesteld of nader vastgesteld. Als 
aan te wijzen categorieën word t gedacht aan gesubsidieerde kamers voor 
studerenden en andere jongeren en voorts aan woongebouwen , zoals die 
bestaan voor al leenstaanden of tweepersoonshuishoudens, een en ander 
voor zover deze woongebouwen in e igendom zijn van niet-winstbeogende 
instel l ingen. 

In het a lgemene deel van de toel icht ing is reeds kort aangegeven, waarom 
het ten aanzien van de hier bedoelde woonru imte noodzakelijk kan zijn, dat 
de Minister jaarli jks de huurpri js vaststelt. De normale - uiteraard enige t i jd 
kostende - procedures om tot huurpr i jswi jz ig ing te komen, zijn niet geschikt 
voor woonru imten , die door hun aard een snelle wissel ing van huurder ken-
nen. Bovendien zal aan de bewoners van bepaalde, onzelfstandige woon -
ruimte individuele huursubsidie verstrekt moeten worden, indien de huur-
prijs een zeker niveau overschri jdt. Het beleid echter is er op gericht de be-
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woners van deze categorieën van woonruimte niet te betrekken in het stelsel 
van individuele huursubsidie. Dit beleid vereist dat, nu zoals gezegd de nor-
male procedures niet geschikt zijn, er ten aanzien van de hier bedoelde ge-
subsidieerde woonruimte een eenvoudige weg bestaat, ook na de voor an-
dere gesubsidieerde woonruimte geldende 5-jarige termijn van verplichte 
huurverhogingen, tot huurprijswijziging te komen. 

Uiteraard zal de Minister niet overgaan tot verhoging van de huurprijs 
voor een woonruimte, waarvan de kwaliteit of de onderhoudstoestand bij-
zonder te wensen overlaat. 

Op niet aangewezen categorieën woonruimte, welke niet een zelfstan-
digde woning vormen, zullen de gewone regelen van de Huurprijzenwet woon 
ruimte van toepassing zijn, zij het dat voor deze niet-zelfstandige woonruirrv 
te afzonderlijke normen voor het beoordelen van de verhouding tussen 
huurprijs en woningkwaliteit zullen gelden. Er zijn bovendien op gewezen, 
dat bepaalde artikelen van de wet, waaronder als belangrijkste artikel 17, 
waarin een meldingsprocedure voor overeenkomsten met nieuwe huurders 
is neergelegd, op de krachtens artikel 7 aangewezen woonruimte, gelet op 
de aard daarvan, niet van toepassing zullen zijn. 

Artikel 8 en 9 

Artikel 8 regelt de vaststelling door de Minister van de aanvangshuurprij-
zen van gesubsidieerde woningen. 

Artikel 9, dat de aanvangshuurprijzen na woningverbetering regelt, is ge-
lijk aan artikel 2 van het ontwerp van Wet huurprijzen verbeterde woningen, 
welk ontwerp in dit opzicht vooruitloopt op het thans voorliggende ontwerp. 
Hier moge verwezen worden naar de toelichting, gegeven bij het eerstge-
noemde wetsontwerp. 

De in deze gevallen gedurende een tijdvak van 5 jaren verplichte verhogin-
gen van de huurprijs worden in artikel 18 geregeld. 

Artikel 10 

Na een door de verhuurder gedurende de huurtijd aangebrachte verbete-
ring van de woonruimte waarvoor geen geldelijke steun op voet van de Wo-
ningwet wordt gegeven en welke evenmin geschiedt naar aanleiding van 
een aanschrijving tot verbetering, zijn partijen vrij een verhoging van de huur-
prijs overeen te komen die in redelijke verhouding staat tot de kosten van de 
verbetering. Zonder een bepaling als de onderhavige zou de strekking van 
de wet gemakkelijk kunnen worden ontdoken. Een verhuurder zou een ge-
ringe verbetering kunnen aanbrengen en daarvoor een onredelijk grote 
huurverhoging kunnen ontvangen, met als gevolg, dat het stelsel van met 
de kwaliteit van de woonruimte samenhangende huurprijswijzigingen wordt 
doorbroken. Om dit stelsel te handhaven mag de overeen te komen huur-
prijs voorts niet hoger zijn dan na het aanbrengen van de voorzieningen ten 
hoogste redelijk is in verband met de in haar geheel te beoordelen kwaliteit 
van de woonruimte. Derhalve zal de verhuurder, in geval van een hoge in-
vestering voor een voorziening die de (slechte) kwaliteit van de woonruimte 
niet of nauwelijks verhoogt, er goed aan doen te overwegen of de voorzie-
ning wel zonder subsidie moet worden aangebracht. 

Artikel 11 
Dit artikel handhaaft de regeling die in artikel 5 van de Huurwet is neerge-

legd voor onbewoonbaar verklaarde woningen, met dien verstande dat voor 
dergelijke woonruimte de huurprijs niet hoger kan zijn dan f 20 per maand. 

Ingevolge de huidige regeling geldt voor een onbewoonbaar verklaarde 
woning de huurprijs van die woning op 31 december 1950. De huurprijs op 
deze datum grijpt terug op die welke gold op 9 mei 1940 en men kan er dan 
ook van uitgaan, dat op 31 december 1950 voor de hier bedoelde woningen 

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14 175, nrs. 3-4 32 



de huurpr i js in het a lgemeen niet hoger lag dan f 20. Met de hier voorgestel-
de bepal ing word t beoogd het prof i teren van slechte won ingen tegen te 
gaan en anderzijds de afbraak van dergeli jke won ingen te bevorderen. 

Artikel 12 

De door de huurder te betalen zogenaamde bi jkomende kosten - dit zijn 
de kosten voor al die leveringen en diensten die uitgaan boven het ter 
beschikking stellen van het onroerend goed - worden ingevolge het bepaal-
de in dit artikel aan een m a x i m u m gebonden. Een stelsel van kwali teitsnor-
men voor wi jz iging van de huurpr i js zou onvol led ig tot zijn recht kunnen ko-
men, indien de verhuurder de mogel i jkheid heeft door middel van de bijko-
mende kosten uit de huur en verhuur toch de opbrengst te kri jgen die hij 
wensel i jk acht, in plaats van de door de kwaliteit van de won ing gerechtvaar-
digde opbrengst. De berekeningsmethoden sluiten aan bij die welke zijn op-
genomen in artikel 9 van de Huurwet , zij het dat de in dat artikel gegeven voor-
schriften voor de te berekenen bedragen in geval van gebruik of medege-
bruik van meubelen of stof fer ing naar de mening van de ondergetekende 
geen recht doen aan de prakti jk en dan ook door de algemene normen van 
de Prijzenwet of anders de als redelijk aan te merken vergoedingen worden 
vervangen. 

Het tweede lid beoogt de huurder indien hij daarom verzoekt in staat te 
stellen ieder jaar te beoordelen of de hem in rekening gebrachte bi jkomende 
kosten voldoen aan de in het eerste lid gegeven normen. Dit overzicht is 
evenzeer van belang voor het geval de huurder aanspraak maakt op indiv i -
duele huursubsidie. Voor de bepal ing van het recht op deze subsidie tel len 
nameli jk bepaalde categorieën van de b i jkomende kosten wel mee, andere 
daarentegen bli jven buiten beschouwing. 

Het derde lid heeft tot doel te bewerkstel l igen dat de huurder bi j de beëin-
d ig ing van de huurovereenkomst definit ief weet hoeveel hij aan bi jkomende 
kosten aan de verhuurder nog verschuld igd is c.q. zal terug ontvangen. Op 
deze plaats zij alvast gewezen op artikel 38 dat onder meer bepaalt dat een 
jaar na het einde van het genot van de woonru imte de rechtsvorder ing ter 
zake van hetgeen onverschuld igd mocht zijn betaald, komt te verval len. 

Artikelen 13 en 14 

Deze artikelen vo rmen een logisch vervo lg op artikel 12. Ter verkr i jg ing 
van zekerheid over de hoogte van de betal ingsverpl icht ing ter zake van bij-
komende kosten, of bij verschi l van mening daarover, zal er behoefte zijn 
aan een instantie die zich over de gerezen problemen buigt. 

Er is aansluit ing gezocht bij het h ieromtrent bepaalde in de artikelen 11 en 
15 van de Huurwet, hetgeen betekent dat men het advies van de huurcom-
missie moet inwinnen, alvorens de kantonrechter desverzocht een uitspraak 
kan doen over de betal ingsverpl icht ing. Een kleine wi jz ig ing ten opzichte 
van artikel 11 van de Huurwet is dat indien de huurder of de verhuurder zich 
afzonderli jk wendt tot de huurcommiss ie deze afschrift van het advies zendt 
aan de wederpart i j . Dit is thans in artikel 24 van het Huuradviescommissie-
besluit bepaald. 

Artikel 15 

Het eerste lid geeft de wettel i jke grondslag voor het vaststellen van de 
normen, aan de hand waarvan door de huurcommissie beoordeeld word t 
wat de kwaliteit van woonru im te is en welke wi jz ig ingen van de huurpr i js of 
welke huurpri jzen redelijk zi jn. Het algemeen deel van de toel icht ing bevat 
ten aanzien van deze normen een nadere uiteenzetting. 

Het ligt in het voornemen twee normenstelsels te on twerpen, te weten 
een voor woonru imte , welke een zelfstandige won ing vormt en een voor 
woonru imte welke dat niet vormt . Voor bepaalde categorieën van woon -
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ruimte, welke niet een zelfstandige woning vormt, zal het stelsel van kwali-
teitsnormen, dat bepalend is voor de redelijkheid van wijzigingen van de 
huurprijs voor woonruimte, welke een zelfstandige woning vormt, namelijk 
geen dienst kunnen doen, omdat dit is afgestemd op een vergelijking van 
bestaande zelfstandige woningen met het geheel van voorzieningen, dat 
naar de huidige opvattingen voor een goede huisvesting is vereist. Zo zal 
men bij voorbeeld ten aanzien van kamerhuren bij hantering van dit nor-
menstelsel op een of meer onderdelen vastlopen. Ook zal het medege-
bruiksrecht van een bepaalde ruimte moeilijk naar oppervlakte gewaardeerd 
kunnen worden. Daarnaast is algemeen bekend dat het stelsel van de artike-
len 6 en 7 van de Huurwet, welk stelsel een direct verband beoogde te leg-
gen tussen de huurprijs van het geheel en de huurprijs van het gedeelte, in 
de praktijk hoogst onvoldoende werkt, niet in de laatste plaats omdat ver-
scheidene prijsbepalende factoren, die juist bij kamerhuren een rol spelen, 
op deze wijze niet of onvoldoende tot hun recht komen. Een voorbeeld daar-
van is het ongemak, dat de hoofdbewoner van zijn kamerhuurder onder-
vindt en waarvoor hij in de aan de kamerhuurder te berekenen huurprijs 
compensatie wil vinden. 

De genoemde normenstelsels zullen bij algemene maatregel van bestuur 
worden geregeld. De daarbij behorende huurprijstabellen zijn in een bij-
lage bij genoemde algemene maatregel van bestuur worden opgenomen. 

De algemene maatregel van bestuur zal bijzondere regelen omvatten voor 
daarbij aangegeven gemeenten of gedeelten van gemeenten, waarbinnen 
de verschillende woningkwaliteiten weliswaar redelijk zijn weerspiegeld in 
de verschillende huurprijzen, maar waarin tegelijkertijd historisch het gehele 
peil van de huurprijzen is achtergebleven bij hetgeen elders in het land ge-
bruikelijk is. Al te grote huurprijsstijgingen zouden, hoewel door de kwaliteit 
van de woonruimte gerechtvaardigd, daar voor de huurders, die hun eigen 
vergelijkingen tussen kwaliteit en prijs hoofdzakelijk beperken tot de naaste 
omgeving, te onverwacht kunnen komen en aanvankelijk als onrechtvaardig 
kunnen worden gezien. 

Het bepaalde in het tweede lid strekt er toe het mogelijk te maken dat zit-
tende huurders van een woning met een in vergelijking tot de kwaliteit van 
de woonruimte veel te lage huurprijs niet ingevolge het krachtens het eerste 
lid in te voeren stelsel van met deze kwaliteit samenhangende huurprijswij-
zigingen voor een te grote huurstijging ineens worden geplaatst. 

Het derde lid is thans reeds bekend als artikel 3, derde lid, van de Huurwet 
terwijl artikel 1623d, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek ook een dergelij-
ke bepaling bevat. De bepaling heeft als ratio dat het uiteraard niet juist is 
dat wijzigingen van de huurprijs voor de huurder ongunstiger kunnen uitval-
len, naarmate hij meer voorzieningen voor eigen rekening in de woning heeft 
getroffen. Het in genoemd artikel van de Huurwet gebezigde begrip «belang-
rijke veranderingen is vervangen door «voorzieningen». 

Artikel 16 

Dit artikel beoogt het voor de Minister mogelijk te maken in een bijzonder 
geval zelfstandig in te grijpen in de huurprijs, indien een aanzienlijke afwij-
king optreedt van wat redelijk is te achten. Zo kan een huurder door onwe-
tendheid of door misleiding van de zijde van de verhuurder met een veel te 
hoge huurprijs hebben ingestemd. Voorts is het niet ondenkbaar, dat een 
verhuurder de huurprijs zonder dat de huurder daar bezwaar tegen maakt 
opdrijft, omdat de laatste voor een hoge(re) huurprijs toch individuele huur-
subsidie krijgt. 

Ten slotte kan ook een veel te lage huurprijs zijn overeengekomen in een 
geval, waarin bij voorbeeld een bijzondere verhouding tussen partijen be-
staat, welke niet geacht kan worden voort te leven tussen de verhuurder en 
de erven van de huurder, die na diens overlijden in het genot van de woning 
blijven. 
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Het ligt in de aard van de bepaling dat de in dit artikel toegekende be-
voegdheid niet veelvuldig zal worden gebruikt. De bevoegdheid is boven-
dien beperkt tot woonru imte , welke een zelfstandige won ing vormt . 

Artikel 17 

Het is, gezien de strekking van de wet de huurpr i jswi jz ig ingen af te stern-
men op de kwali teit van de woonru imte , van wezenli jk belang, dat word t 
voorkomen dat als gevolg van schaarste de huurpri jzen te sterk st i jgen. Bij 
de huurpr i jswi jz ig ingen gedurende de loopt i jd van de huurovereenkomst is 
dit genoegzaam geregeld door de daarvoor te stellen normen, die ingevolge 
het bepaalde in artikel 15 ook betrekking zullen hebben op de gewenste ge-
leideli jkheid van de st i jging van de huurpri jzen. Ook de in een overeenkomst 
me teen nieuwe huurder te bepalen huurpri js voor woonru imte , welke een 
zelfstandige won ing vormt , zal echter aan zekere beperkingen onderhevig 
moeten zijn. Wel iswaar moet er in dit geval naar de men ing van de eerste 
ondergetekende ruimte zijn voor een zekere harmonisat ie zodat de huurpri js 
onmiddel l i jk op het peil kan worden gebracht, dat door de kwali teit van de 
woonru imte word t gerechtvaardigd, maar schaarsteverschijnselen dienen 
het niet moge l i j k te maken, dat de huurpr i js boven dat peil uitgaat. Indien dit 
we l mogel i jk zou zijn, zouden sommige verhuurders ook geneigd kunnen 
zijn met onoirbare middelen ont ru iming van de woonru im te door de zitten-
de huurder te bewerkstel l igen. Overigens moet bij de zojuist genoemde har-
monisat iemogel i jkheid nog worden aangetekend dat n ie t te verwachten 
valt, dat veel verhuurders behoefte zullen hebben van deze mogel i jkheid ge-
bru ik te maken. Vooral verhuurders van complexen zullen geen prijs stellen 
op afwijkende huurpri jzen binnen één complex, zodat aannemeli jk is dat de 
hier bedoelde harmonisat ie zich zal beperken tot een beperkt aantal niet bin-
nen een complex gelegen won ingen, waarvan de huurpr i js ten opzichte van 
de kwaliteit sterk is achtergebleven. Het in het artikel neergelegde systeem 
houdt in dat huurovereenkomsten met nieuwe huurders, tenzij de huurpr i js 
de laatste twaalf maanden niet is verhoogd en tevens voor de nieuwe huur-
der met niet meer dan 8% word t verhoogd moeten worden gemeld bij de 
huurcommissie. Indien deze de huurpri js in verhouding tot de kwali teit van 
de woonru imte niet redelijk acht, doet zij daarvan dan uitspraak. Partijen 
kunnen zich in dat geval neerleggen bij de huurpr i js, die de huurcommiss ie 
wél redelijk acht, of aan de kantonrechter huurpri jsvaststel l ing vragen. De 
huurder heeft uiteraard de mogel i jkheid het te veel betaalde overeenkom-
stig het bepaalde in artikel 38 terug te vorderen. 

De huurcommissie kan ook anders dan naar aanleiding van een melding 
haar oordeel over de met de nieuwe huurder overeengekomen huurpri js uit-
spreken. De bevoegdheid tot dit laatste is beperkt tot het geval dat de huur-
commissie binnen 15 maanden na de overeengekomen datum van ingang 
van de huur en verhuur van de overeenkomst kennis neemt. Deze termi jn is 
gekozen omdat enerzijds de verhuurder niet al te lang in onzekerheid mag 
verkeren over mogel i jk nog komende terugvorder ingen, anderzijds de 
meeste overtredingen van de meldingspl icht , zo die er onverhoopt mochten 
zijn, toch wel aan het licht zullen zijn gekomen bij de eerstvolgende jaarli jk-
se herziening van de huurpri js. 

Artikel 18 

De huurpri jzen van won ingen, waarvoor ter zake van de bouw of exploita-
tie of ter zake van een verbetering geldeli jke steun is verleend op voet van de 
Woningwet , worden gedurende v i j f ja ren, steeds met ingang van 1 apri l , met 
het in de wet vastgelegde percentage van 8 verhoogd. 

De eerste verhoging vindt niet plaats binnen 12 maanden na het tot stand 
komen van de won ing , of na de datum waarop na een verbeter ing voor de 
eerste maal de verhoogde huurpri js in rekening mocht worden gebracht. De 
omschr i jv ing van het moment dat als t i jdst ip van tots tandkoming van de 
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woning wordt aangemerkt is overgenomen uit artikel 2, vierde lid, van de 
Wet jaarlijkse huurverhogingen. 

De argumentatie voor een vijfjarige verplichte huurverhoging wordt gege-
ven in het algemene deel van de memorie van toelichting. Op deze plaats zij 
daarnaar verwezen. Hierbij verdient ook de aandacht, dat de huurder op 
grond van nader te bepalen ernstige gebreken of tekortkomingen in het on-
derhoud binnen het tijdvak, waarin verplichte huurprijsverhogingen plaats-
vinden, een beroep kan doen op de Minister om de ingangsdatum van de 
verder geheel volgens het eerste lid plaatsvindende verhoging(en) op te 
schorten, totdat de gebreken of tekortkomingen zijn weggenomen. Alvorens 
te beslissen hoort de Minister de huurcommissie. Te verwachten is ove-
rigens, dat de gevallen waarin de Minister aanleiding kan zien van de hem 
gegeven bevoegdheid gebruik te maken, zeer gering in aantal zullen zijn. 

Artikel 19 

Dit artikel is het eerste van een reeks procedurevoorschriften die zich 
voortzet tot en met artikel 28. Deze voorschriften hebben tot doel ten aanzien 
van wijzigingen van de huurprijs, die in beginsel voorwerp van overeen-
komst tussen partijen zijn, een duidelijke en met goede waarborgen omkle-
de procedure te verzekeren. Daartoe is allereerst bepaald dat voorstellen tot 
wijziging van de huurprijs ten minste een maand vóór de voorgestelde da-
tum van ingang dienen te worden gedaan. 

Het eerste lid vervolgt met enige voorschriften over de inhoud van het 
voorstel tot huurprijswijziging, welk voorstel overigens evenals de andere 
handelingen die in de loop van de op het voorstel mogelijk volgende proce-
dure moeten worden verricht, schriftelijk dient te worden gedaan. Naar aan-
leiding van de hier bedoelde voorschriften zij nog eens opgemerkt, dat de 
huurder altijd de mogelijkheid heeft de juistheid van de opgegeven geiden-
de huurprijs te berekenen, omdat artikel 12, tweede lid, aan de verhuurder 
de plicht oplegt jaarlijks desverzocht een overzicht te verstrekken van de bij-
komende kosten. Het onder e bepaalde betekent een verplichting voor de 
verhuurder in geval van een voorstel tot verhoging van de huurprijs met 8% 
of minder de huurder er op te wijzen, dat hij, indien hij op het voorstel niet 
reageert, nogmaals door de huurcommissie van het voorstel in kennis kan 
worden gesteld en dat hij dan, tenzij hij alsnog op de wettelijk voorgeschre-
ven wijze reageert, 4 weken na de kennisgeving van het voorstel door de 
huurcommissie aan de voorgestelde verhoging is gebonden. 

Ingevolge het tweede lid stelt de Minister van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening als steun voorde verhuurder een model vast waarvan deze 
voor het doen van een voorstel tot verhoging van de huurprijs met 8% of 
minder gebruik kan maken. 

Voor het doen van een voorstel tot wijziging van de huurprijs met meer 
dan 8% of voor een voorstel tot verlaging van de huurprijs stelt het derde lid 
het gebruik van een door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening vast te stellen formulier verplicht, omdat de zeer nauwe band, die 
in de hier bedoelde gevallen wordt gelegd tussen wijzigingen van de huur-
prijs en de kwaliteit van de woonruimte, een duidelijke motivering vereist, 
tot welke motivering een aantal verhuurders en huurders onvoldoende in 
staat zal zijn, tenzij zij daarbij gebruik maken van een formulier, waarop de 
ter zake doende aspecten staan aangegeven. Met het beschikbaar stellen 
van formulieren wordt tevens beoogd aan de betrokken partijen een zekere 
service te bieden. 

Het vierde lid geeft regelen voor wat geldt als een voorstel tot wijziging 
van de huurprijs is aanvaard, ondanks het feit dat het voorstel niet voldeed 
aan de algemene eis, dat het tenminste een maand voor de ingangsdatum 
schriftelijk is gedaan, of indien de bijzondere, van de inhoud van het voorstel 
afhangende, vereisten niet in acht zijn genomen. Deze bijzondere vereisten 
zijn bij voorstellen tot huurverlaging en tot huurverhoging met meer dan 8% 
het gebruik van het standaardformulier, en bij voorstellen tot huurverhoging 
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met 8% of minder de eveneens reeds behandelde verpl icht ing voor de ver-
huurder de huurder op de noodzaak van handelen te wi jzen. 

De partij die de vormvoorschr i f ten niet in acht heeft genomen zal eventu-
eel echter dienen te bewijzen dat de andere parti j door dit verzuim niet is be-
nadeeld. 

Artikel 20 

Gezien de algemene pr i jsontwikkel ing is er voldoende aanleiding aan te 
nemen dat verhogingen van de huurpr i js niet onredeli jk zi jn, zolang zij het 
t rendmat ig percentage van de huurontwikkel ing niet te boven gaan. De 
huurder die met een dergeli jke huurverhoging niet akkoord wi l gaan, zal 
moeten duidel i jk maken waarom hij met de verhoging niet kan ins temmen. 
Het word t hem daarbij niet moeil i jk gemaakt de juiste weg te bewandelen; in 
de eerste plaats zal de verhuurder ingevolge het bepaalde in artikel 19 deze 
weg bij zijn voorstel tot huurverhoging moeten aanduiden en in de tweede 
plaats word t de huurder bij niet handelen na ontvangst van het voorstel van 
de verhuurder niet zonder meer geacht met het voorstel in te s temmen. In 
dat geval moet namelijk de verhuurder, die zijn voorstel wenst te zien door-
gevoerd, de huurcommissie verzoeken de huurder nogmaals van zijn voor-
stel kennis te geven. Het ligt in de bedoel ing de huurcommissie te instrueren 
bij het doen van de hierbedoelde kennisgeving mee te delen hoe de huurder 
moet handelen, indien hij niet instemt met de huurverhoging, binnen welke 
termi jn dat moet gebeuren en wat het gevolg is als hij binnen deze termi jn 
van zijn rechten geen gebruik maakt. Het ligt in de bedoel ing, zowel ter voor-
koming van ongegronde bezwaren van de huurder als om te vermi jden dat 
mogel i jk wel gegronde bezwaren niet werden genoemd, de huurder in het 
hier bedoelde geval het gebruik van een standaardformul ier voor te schri j-
ven. Inlevering van dit formul ier bij de huurcommissie geldt als een verzoek 
ui tspraakte doen over de redeli jkheid van het voorstel van de verhuurder. 

Indien de huurder ai dadeli jk bij de verhuurder bezwaar maakt tegen het 
voorstel tot verhoging van de huurpri js met 8% of minder, zal ook dit dienen 
te geschieden door middel van een voorgeschreven formul ier . In dat geval is 
het de verhuurder die, onder over legging van onder meer de verklaring van 
de huurder, aan de huurcommissie kan verzoeken ui tspraakte doen over de 
redeli jkheid van het voorstel . 

Artikel 21 

Een huurder wordt geacht met het voorstel van de verhuurder tot verho-
ging van de huurpri js met 8% of minder te hebben ingestemd, indien hij niet 
binnen een maand, nadat de huurcommissie het voorstel van de verhuurder 
(nog eens) aan hem heeft overgebracht, aan deze commissie een uitspraak 
heeft verzocht over dit voorstel . Alles bijeen heeft de huurder in dat geval 
tenminste 3 maanden de gelegenheid gehad op het voorstel van de vei huur-
der te reageren en is dit voorstel hem tweemaal medegedeeld, beide malen 
vergezeld van een kennisgeving van de te volgen procedure bij niet instenv 
ming . 

Artikel 22 

In het geval dat de verhuurder een voorstel doet tot verhoging van de 
huurpr i js met meer dan 8% is er, zoals in paragraaf 2.1.8 van de Nota huur-
en subsidiebeleid reeds word t gesteld, geen aanleiding voor een vermoeden 
van redel i jkheid. 

De verhuurder zal dan ook, indien de huurder niet van zijn instemming 
met het voorstel blijk geeft, de huurcommissie een uitspraak moeten vra-
gen, waarvoor hij de ti jd heeft tot 10 weken na het t i jdst ip, waarop de verho-
ging volgens het voorstel had moeten ingaan. De verhuurder krijgt hierme-
de een redelijke termi jn om te kunnen controleren of de huurder al dan niet 
de overeenkomst ig het voorstel verhoogde huurpri js is gaan betalen. 
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Artikel 23 

Ook over een voorstel van de huurder tot verlaging van de huurprijs dient, 
in dit geval in de eerste plaats voor de verhuurder, niet te lang onzekerheid 
te bestaan. 

Daarom moet de huurder die huurverlaging wenst, indien hij daarover met 
de verhuurder niet tot overeenstemming komt, uiterlijk 10 weken na het tijd-
stip waarop de verlaging volgens zijn voorstel had moeten ingaan de huur-
commissie verzoeken over dat voorstel een uitspraak te doen. Verzuimt hij 
dat, dan heeft dat de gevolgen die naar aanleiding van het bepaalde in arti-
kel 22 reeds zijn besproken. 

Artikel 24 

Uiteraard zal de huurcommissie tijdig over de juiste gegevens moeten be-
schikken, wil zij binnen de in de artikelen 17 en 25 vermelde termijnen een 
uitspraak kunnen doen over de ontvangen melding of het aanhangig ge-
maakte verzoek. Daarom zullen ten aanzien van de verstrekking van die ge-
gevens voorschriften worden gegeven. 

Artikel 25 

De huurcommissie doet, behoudens de mogelijkheid van verdaging bin-
nen 3 maanden na ontvangst van het verzoek tot beoordeling van de rede-
lijkheid van een huurprijswijziging daarover uitspraak. De commissie doet 
uitspraak met inachtneming van bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur gegeven regelen voor de beoordeling van de kwaliteit van woon-
ruimte en voor de redelijkheid van wijzigingen van de huurprijs (artikel 15). 
Indien de huurcommissie het voorstel waarover zij moet oordelen te ver-
strekkend vindt, vermeldt zij de geringere verhoging of verlaging die zij wel 
redelijk acht of spreekt zij uit dat het redelijk is dat de huurprijs ongewijzigd 
blijft. De huurcommissie kan voorts, bij voorbeeld omdat eerst de onder-
houdstoestand van de woonruimte moet worden verbeterd, een latere da-
tum van ingang voor een verhoging van de huurprijs in haar uitspraak ver-
melden. Het zesde lid is een vorm van het beginsel dat wie zwijgt toestemt, 
waarbij direct moet worden aangetekend, dat daar een uitvoerige en met 
wettelijke waarborgen omklede procedure aan vooraf is gegaan. Een derge-
lijke gang van zaken, waarbij de uitspraak van de huurcommissie bij stilzit-
ten van partijen hun tot overeenkomst strekt, is in overeenstemming met de 
wensen van de werkgroep woningwaardering en klasse-indeling en de 
werkgroep huuradviescommissies. 

De rapporten van deze werkgroepen zijn destijds aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal toegezonden. 

Artikel 26 

De door de huurcommissie redelijk geachte huurprijswijziging mag met 
ingang van de in het voorstel vermelde datum in rekening worden gebracht. 
Indien een huurverhoging ingevolge een uitspraak van de huurcommissie 
pas op een latere datum mag ingaan dan door de verhuurder was voorge-
steld, mag een daarop volgende wijziging van de huurprijs ingaan nadat 
twaalf maanden zijn verlopen sedert de datum waartegen de daaraan voor-
afgaande wijziging van de huurprijs was voorgesteld (artikel 4, tweede lid). 

Artikelen 27 en 28 

In hoofdstuk IV wordt de procedure geregeld voor het geval huurder of 
verhuurder of beiden zich niet willen neerleggen bij de uitspraak van de 
huurcommissie over de redelijke huurprijswijziging. Men kan dan geduren-
de een maand na de uitspraak van de huurcommissie huurprijsvaststelling 
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vragen aan de kantonrechter. De kantonrechter kan het gehele oordeel van 
de huurcommissie opnieuw bezien, met inbegrip van alle elementen die aan 
dat oordeel ten grondslag hebben gelegen. In vele gevallen zal de kanton-
rechter zich er echter toe kunnen beperken na te gaan, of de huurcommissie 
redelijkerwijs tot haar uitspraak had kunnen komen. 

De in hoofdstuk IV neergelegde procedure is evenzeer van toepassing, in-
dien de verhuurder bezwaar heeft tegen een uitspraak van de huurcommis-
sie over de met een nieuwe huurder overeengekomen huurprijs. 

De verzoekschriftprocedure, neergelegd in boek I, titel 12, van het Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvordering, wordt van toepassing op de procedu-
re voor de kantonrechter (artikel 43). 

Artikel 29 

Ingevolge het in artikel 3 neergelegde beginsel van vrije huurprijsvorming 
zal er na de inwerkingtreding van de Huurprijzenwet ook in het niet-gelibera-
liseerde gebied geen systeem meer bestaan van wettelijke huurprijzen, die 
zijn afgeleid van de op 9 mei 1940 geldende huurprijs. 

Het onderhavige artikel strekt er toe dat na het tijdstip van inwerkingtre-
ding van de wet nog de bedragen kunnen worden teruggevorderd, die op 
grond van het voordien geldende wettelijke systeem ter zake van huur en 
verhuur van woonruimte onverschuldigd mochten zijn betaald. 

Ook de in artikel 26, eerste lid, van de Huurwet bedoelde vervaldatum van 
de rechtsvordering blijft van kracht. Een gelijke bepaling als artikel 26 van de 
Huurwet vindt men voor het nieuwe recht in artikel 38 van het onderhavige 
ontwerp. 

Artikel 30 

Ingevolge artikel 4 kunnen huurprijzen op verzoek van ieder der partijen 
telkens na een tijdvak van tenminste twaalf maanden worden gewijzigd. 

Het onderhavige artikel strekt ertoe in de eerste plaats te bepalen dat ge-
noemde wijziging kan plaats vinden zodra de huurprijs gedurende twaalf 
maanden verschuldigd is geweest. 

Het tweede lid bepaalt in afwijking hiervan dat op het tijdstip van inwer-
kingtreding van deze wet bestaande huurovereenkomsten, die voor wat de 
huurprijs betreft een langere looptijd dan twaalf maanden hebben, indien 
deze zijn afgesloten vóór 21 oktober 1976 - het tijdstip waarop het voorlig-
gende ontwerp van wet in de openbaarheid is gekomen - , normaal kunnen 
worden afgewikkeld, echter tot niet langer dan drie jaar na het tijdstip van in-
werkingtreding van de wet. 

Artikel 31 

De ingevolge de hiergenoemde artikelen van het Besluit bijzondere huur-
prijzen 1954 verschuldigde tijdelijke verhogingen van de huurprijs houden 
verband met door de verhuurder in de woonruimte aangebrachte verbou-
wingen of technische voorzieningen. 

Aangezien de tijdelijke verhogingen van de huurprijs in de meeste geval-
len bepalend zijn geweest voor de vraag of de verbouwing of de technische 
voorziening al dan niet zou worden aangebracht en de daarmede gemoeide 
investering lonend zou zijn, is het billijk dat de termijn, gedurende welke de-
ze tijdelijke verhogingen verschuldigd zijn, gelijk blijft. 

Artikel 32 

Ingevolge dit artikel zullen bij een huuradviescommissie aanhangige ver-
zoeken om advies of afgifte van een verklaring met toepassing van het oude 
recht worden afgedaan door de huurcommissie, die in de plaats treedt van 
de betreffende huuradviescommissie. Het betreft hier adviezen inzake de be-
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talingsverplichting vaneen huurder of gewezen huurder (artikel 11 Huurwet) 
aan de rechter te verstrekken inlichtingen inzake de betalingsverplichting 
van een huurder of gewezen huurder (artikelen 13,20 en 28e, tweede lid) als-
mede inlichtingen over de redelijkheid van de in het aanbod tot het aangaan 
van een nieuwe huurovereenkomst genoemde prijs (artikel 23a, eerste lid,), 
en aan de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nog uit te 
brengen adviezen verband houdend met voorstellen tot huurharmonisatie. 

Met betrekking tot deze laatste adviezen bepaalt het artikel dat de huur-
commissie over deze nog aanhangige zaken geen advies meer zal uitbrengen 
aan de Minister doch een uitspraak doet waarvan de verhuurder en huurder 
afschrift ontvangen. Partijen worden dan geacht overeenkomstig deze uit-
spraak te zijn overeengekomen tenzij een van hen zich binnen een maand tot 
de kantonrechter richt met het verzoek de huurprijs vast te stellen. 

Artikel 33 

Dit artikel bepaalt, dat bij de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening aanhangige verzoeken, verband houdend met voorstellen tot 
huurharmonisatie, volgens het oude recht zullen worden afgedaan. 

Artikel 34 

Evenals de artikelen 32 en 33 dat bepalen voor bij een huuradviescommis-
sie resp. de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aanhan-
gige zaken, zullen bij de rechter aanhangige zaken, verband houdend met 
vaststelling van de betalingsverplichting, volgens het oude recht worden af-
gedaan. 

Artikel 35 

De huurprijs van met geldelijke steun op voet van de Woningwet na het 
tijdstip van inwerkingtreding van deze wet tot stand gekomen of verbeterde 
woonruimte wordt ingevolge het in artikel 18 bepaalde gedurende vijf jaren 
jaarlijks met acht procent verhoogd. Voor op het tijdstip van inwerkingtre-
ding van deze Wet reeds bestaande met subsidie tot stand gekomen of ver-
beterde woonruimte bepaalt het onderhavige artikel, dat de in artikel 18 be-
doelde verhogingen van de huurprijs plaatsvinden gedurende vijfjaren, ge-
rekend van de eerste datum van 1 april, volgende op een tijdvak van twaalf 
maanden, na het tijdstip van de totstandkoming of van de aanvang van de 
geldelijke steun af. 

Artikel 36 

Dit artikel sluit aan bij de regeling van artikel 11. Een bepaling als artikel 5, 
tweede lid, van de Huurwet, inhoudende dat de Minister van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening niet onbewoonbaar verklaarde woningen, 
voor wat de huurprijsbepaling betreft, kan gelijk stellen met onbewoonbaar 
verklaarde woningen, is in het onderhavige ontwerp niet nodig. 

Huurprijswijzigingen, waaronder verlagingen van de huurprijs, zullen im-
mers samenhangen met de kwaliteit van de woning. 

Artikel 37 

Ingevolge dit artikel worden de bepalingen van de Huurprijzenwet woon-
ruimte tot dwingend recht gemaakt. Het artikel is gelijkluidend aan artikel 29 
van de Huurwet. 

Artikel 38 

Dit artikel strekt er toe vorderingen, ter zake van hetgeen uit hoofde van 
een overeenkomst van huur en verhuur van woonruimte onverschuldigd 
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mocht zijn betaald, een jaar nadat de betal ingsverpl icht ing vaststaat of het 
genot van de woonru imte is geëindigd te doen verval len. De voorgestelde 
bepaling is gelijk aan artikel 26 van de Huurwet. 

Vol ledigheidshalve zij hierbi j nog vermeld dat onder de in het artikel ge-
noemde onherroepel i jke beslissing verstaan moet worden een uitspraak van 
de huurcommiss ie nadat een maand is ver lopen zonder dat een der parti jen 
zich tot de kantonrechter heeft gewend, alsmede een beschikking van de 
kantonrechter tot vaststel l ing van de huurpr i js . 

Artikel 40 

Na het t i jdst ip van inwerkingtreding van de Huurpri jzenwet woonru imte 
zal de Huurwet bli jkens de hierbedoelde wi jz ig ing van artikel 1 nog slechts 
van toepassing zijn op het gebouwd onroerend goed, dat een zelfstandige 
bedr i j fsruimte vormt en dat niet begrepen is onder de bedri j fsruimten als 
bedoeld in artikel 1624 van het Burgerl i jk Wetboek. 

Zoals eerder in het algemene deel van deze toel icht ing reeds werd opge-
merkt betreft het hier bedr i j fsru imten, zoals kantoren, fabrieken, pakhuizen, 
werkplaatsen e.d., gelegen in niet- of gedeeltel i jk geliberaliseerde gemeen-
ten, waarvan de huurpri js op 30 juni 1971 f 100 of minder per maand be-
droeg. Voor deze categorie bedr i j fsru imten zal de Huurwet vol ledig bl i jven 
gelden. 

Indien de huurpri js van de hierbedoelde bedr i j fsruimten op 30 jun i 1971 
meer dan f 100 bedroeg, zijn de huurpri jzen vr i j , doch gelden de bepalingen 
betreffende de ontru imingsbescherming van hoofdstuk V I A van de Huur-
wet. 

In het geliberaliseerde gebied van de huurpri jzen van bovengenoemde 
bedr i j fsruimten geheel vri j ongeacht de huurpri js op 30 juni 1971. Ook ten 
aanzien van deze bedr i j fsruimten bl i jven de van toepassing zijnde bepal ingen 
van hoofdstuk VI A van de Huurwet gelden. 

In dit hoofdstuk is voor de huurder of gewezen huurder voorzien in huur-
bescherming en vaststell ing door de kantonrechter van de som, welke de 
gewezen huurder verpl icht is te betalen als vergoeding voor het genot gedu-
rende de te rmi jn , dat de verpl icht ing van de gewezen huurder om tot ont ru i -
ming over te gaan is geschorst. 

Ook voor het onroerend goed, waarvoor de Huurwet van toepassing bli jft, 
worden de in die wet bedoelde huuradviescommissies vervangen door de 
huurcommissies als bedoeld in de Wet op de huurcommissies. 

Artikel 42 

Voor een uiteenzetting van het hier bepaalde zij verwezen naar het alge-
mene deel van de toel icht ing. 

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimteli jke Ordening, 
M. P. A. van Dam 

De Minister van Justi t ie, 
A. A. M. Van Agt 
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