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De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

In artikel 15a, achtste lid, wordt na «verlenging» ingevoegd: .alsmede te-
gen een beslissing door burgemeester en wethouders betreffende de huur-
prijs als bedoeld in artikel 15b, negende lid, eerste zin. 

II 

Aan artikel 15b wordt een negende lid toegevoegd, luidende: 
9. Burgemeester en wethouders vermelden in de vergunning tegen welke 

huurprijs ten hoogste mag worden verhuurd. Aan de berekening van het 
huurbedrag leggen zij de bij de krachtens algemene maatregel van bestuur 
bedoeld in artikel 15 van de Huurprijzenwet woonruimte gegeven regelen 
ten grondslag. Komen partijen een hogere huurprijs overeen dan waartegen 
de vergunning ten hoogste mag worden verhuurd, dan treedt de huurprijs 
welke in de vergunning is vermeld in de plaats van de overeengekomen 
huurprijs. 

Toelichting 

De amendementen willen zowel naar huurder als verhuurder van het be-
gin af aan duidelijkheid creëren over de huurprijs. De amendementen willen 
het bezwaar ondervangen dat de huurder, afhankelijk van de inhoud van de 
huurovereenkomst, risico loopt dat de verhuurder hem de huur opzegt als 
hij een beroep doet op de Huurprijzenwet woonruimte. De gegevens welke 
nodig zijn voor het vaststellen van de ten hoogste toegestane huurprijs of 
huurprijzen zal de gemeente onder meer kunnen verkrijgen door het opne-
men van daartoe strekkende vragen in het modelformulier bedoeld in artikel 
15a, tweede lid. Beroep tegen de beslissing van burgemeesteren wethou-
ders tot vaststelling van de huurprijs laat het amendement niet toe. Tegen 
de mogelijkheid van een dergelijk beroep kunnen immers dezelfde bezwa-
ren worden ingebracht als tegen het in beroep kunnen gaan tegen een be-
slissing tot weigering van de vergunning of van de verlenging daarvan (stuk 
nr. 19, blz. 5). Wordt niettemin een hogere huurprijs overeengekomen dan is 
toegestaan, dat zal de huurder het teveel betaalde op grond van onverschul-
digde betaling kunnen terugvorderen. 

Salomons 
Patijn 
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