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Regelen nopens de huurprijzen van onroerend goed en de bescherming van de huurders (Huurwet)
de Regering aanhangig gemaakte samenstel van maatregelen geen
compensatie kan worden gegeven.
De ondergetekende moet hier herhalen hetgeen ook reeds in de
Memorie van Antwoord is opgemerkt, namelijk dat het beleid der
Regering slechts gericht kan zijn op het verkrijgen van een voor de
burgerij in haar geheel draaglijk resultaat en dat noch kan worden
verlangd, dat steeds tegenover iedere afzonderlijke lastenverhoging
een speciaal aangewezen verlaging van lasten staat, noch dat iedere
individuele burger in gelijke mate van een gegeven compensatie
profiteert. De in het onderhavige geval gekozen vorm van compensatie door middel van een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting heeft nu tot gevolg, dat voor de hierbedoelde groep huurders thans geen tegemoetkoming kan worden gegeven. Er zij hierbij
echter op gewezen, dat voor een gedeelte van deze groep — t.w. de
huurders met grote gezinnen, die een inkomen uit arbeid genieten —,
ten gevolge van de werking der kinderbijslagregeling de verhouding
tussen loon en huur, ook na de huurverhoging, nog uiterst gunstig is.
Verwezen wordt naar de hierna opgenomen tabel. De Regering zal
intussen aan de positie van de huurders, die thans geen compensatie ontvangen, ernstig aandacht blijven schenken.
Ter voldoening aan het verzoek van de Commissie van Rapporteurs om overlegging van een tabel, waarin ook voor gezinnen
met meer dan twee kinderen naast eikaar worden gestek! het geraamde bedrag der huurverhoging en dat van de belastingverlaging
voor gezinnen met een inkomen van 45 tot 41 gulden per week uit
basisloon en tarief, verstrekt de ondergetekende navolgend nader
overzicht.

Aantal kinderen

inkomsten
p.w.

legemeentcklasse
0 kinderen
kind
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen

4547.50
50,04
52,68
55,92
59,16
62,40
65,64

2e gemeenteklasse
0 kinderen
1 kind
2 kinderen
3 kinderen
4 kinderen
5 kinderen
6 kinderen
7 kinderen

44,—
46,40
49,04
51,68
54,92
58,16
61,40
64,64

huurverhoging
p.w.

verlaging
loonbelasting
p.w.

6,—
6,—
6,—
6,50
6,50
6,50
7,—

0,90
0,90
0,90
1,—
1,1,—
1,05
1,05

1,19
1,26
1,29
1,10
0,71
0,38

5,5,—
5,—
5,50
5,50
5,50
6,—
6,—

0,75
0,75
0,75
0,85
0,85
0,85
0,90
0,90

1,15
1,21
1,17
1,10
0,64
0,33

huur p.w.

In de eerste zin van paragraaf 4 van de Memorie van Antwoord
is instemming betuigd met de opmerking in de tweede alinea van
par. 4 van het Voorlopig Verslag, waar werd gewezen op „het grote
belang, dat de volkshuisvesting heeft bij het bereiken van een normaal huurpeil, dat afgestemd is op een juiste verhouding in de
inkomstenverdeling". De ondergetekende heeft deze opmerking inderdaad aldus verstaan, dat men hier het oog had op datgene, wat
gemeenlijk inkomstenbesteding wordt genoemd. Hij meende zich
echter eenvoudigheidshalve bij de terminologie van het Voorlopig
Verslag te mogen aansluiten. Voor zoveel nodig wil de ondergetekende zijn door de Commissie van Rapporteurs bedoelde, opmerking echter gaarne in die zin verduidelijken, dat ook naar zijn
oordeel de volkshuisvesting er ten zeerste bij zal zijn gebaat, indien
het inkomen van de huurders aldus wordt besteed of verdeeld, dat
een zodanig bedrag aan huur wordt betaald, dat dit enerzijds in een
redelijke verhouding staat tot de overigs uitgaven, welke de huurder heeft te doen, anderzijds toereikend is om een behoorlijke
woningvoorziening mogelijk te maken.
Ter beantwoording van de vraag, welke uitgaven van de verhuurders door de Regering tot de kapitaalslasten en welke tot de exploitatiekosten worden gerekend, deelt de ondergetekende mede, dat de
uitgaven wegens opgenomen kapitaal en rentebetaling z.i. kapitaalslasten zijn. De overige met de exploitatie verband houdende uitgaven
— belastingen, assuranties, kosten van administratie en onderhoud
— zijn als exploitatiekosten te beschouwen.
Tenslotte moge hieronder een — uiteraard niet op volledigheid
bogende — opsomming worden gegeven van gevallen, waarin de
rechter verplicht is het advies van een of ander orgaan in te winnen;
Wet van 10 Mei 1866 (Staatsblad no. 104), houdende bepalingen
ter bevordering van de verdeling van markgronden, art. 9 (het markbestuur);
Wet van 28 Mei 1901 (Staatsblad no. 130) omtrent het toezicht
en de zorg over de zaken der Munt, artt. 13 en 14 (de muntmeester);
Wetboek van Koophandel, art 62, lid 3 (de Kamer van Koophandel en Fabrieken);
V/et op het Levensverzekeringbedrijf (Staatsblad no. 716), art. 43
(de Verzekeringskamer);
Wet van 9 Juli 1842 (Staatsblad no. 20) op het Notarisambt,
artikel 50g, lid 2, j°. artikel 50/, lid 3 (de Kamer van Toezicht);
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 860, lid 3, in
verband met de algemene maatregel van bestuur van 21 Juli 1937
(Staatsblad no. 246), artikel 3 (de administratie der belastingen);
Ruilverkavelingswet 1938, artikel 80, lid 2 (o.a. de centrale en
één of meer leden der plaatselijke commissie):
Deviezenbesluit 1945, artikel 41 (De Nederlandsche Bank);
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikelen 902, lid 4,
929, lid 3, 954, lid 1, 961, lid 2, 963 (de Voogdijraad).
De Minister van Wederopbouw
en Volkshuisvesting,

3e gemecnteklasse
0 kinderen
kind
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen

43,—
45,40
48,04
50,68
53,92
57,16
60,40
63,64

4,4,—
4,—
4,50
4,50
4,50
5,—
5,—

0,60
0,60
0,60
0,70
0,70
;0,70
0,75
0,75

,1,12
1,17
1,12
0,99
0,64
0,28

4 e gemeenteklasse
0 kinderen
1 kind
2 kinderen
3 kinderen
4 kinderen
5 kinderen
6 kinderen
7 kinderen

42,—
44,40
47,04
49,68
52,92
56,16
59,40
62,64

3,—
3,—
3,—
3,50
3,50
3,50
4,—
4,—

0,45
0,45
0,45
0,55
0,55
0,55
0,60
0,60

1,08
1,12
1,12
0,89
0,56
0,28

5e gemeenteklasse
0 kinderen
1 kind
2 kinderen
3 kinderen
4 kinderen
5 kinderen
6 kinderen
7 kinderen

41,—
43,40
46,04
48,68
51,92
55,16
58,40
61,64

2,50
2,50
2,50
2,75
2,75
2,75
3,3,-

0,40
0,40
0,40
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

1,04
1,06
1,06
0,79
0,48
0,23

J. IN 'T VELD.
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Amendementen van de heren Ten Hatien en Schilthuis

Ingezonden 26 Juni 1950.
Ondergetekenden hebben de eer de volgende amendementen voor
te stellen:

In artikel 1, onder 3, vervalt de punt aan het slot en wordt toegevoegd:
, alsmede een woonschip of een woonwagen.
II
In artikel 3 worden de leden (2) en (3) genummerd achtereenvolgens (3) en (4) en wordt ingevoegd een nieuw lid (2), luidende:
(2) De huurder van een gebouwd onroerend goed is, indien dit
goed of een gedeelte daarvan een zelfstandige bedrijfsruimte vormt,
gerechtigd om ter vervanging van de huurprijs als bedoeld in lid (1),
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Regelen nopens de huurprijzen van onroerend goed en de bescherming van de huurders (Huurwet)
op de wijze als in artikel 15 is bepaald, vaststelling te verzoeken van
een huurprijs, welke bedraagt de oude huurprijs vermeerderd met 15 %
van het bedrag, dat voor een woning van gelijke grootte en van vergelijkbare hoedanigheid op vergelijkbare stand voor woonhuizen als
normale huurprijs geldt. Dit recht vervalt zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet voor degene, die op dat tijdstip huurder
was en overigens drie maanden na de datum van aanvang van het
genot krachtens elke volgende huurovereenkomst. In ieder geval blijft
dit recht echter in stand gedurende één maand na verzending van een
door de huurder binnen één maand na afloop van voormelde termijn
aangevraagd advies van de huuradviescommissie.

tussen twee partijen te regelen. Het binnentreden van een woning
tegen de wil van de bewoner zal in de praktijk neerkomen op het
binnentreden door leden der huurcommissies van woningen van
huurders, met wie de verhuurder een conflict heeft. Ondergetekenden
zien niet in, dat het nodig is bij de wet de mogelijkheid te scheppen,
dat de administratie deze leden een algemene last kan verstrekken om
dat te doen gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd. Mocht de
Regering beslist nodig achten, dat gedurende die tijd een woning kan
worden binnengetreden, dan zal daarvoor toch op zijn minst een
bijzondere schriftelijke last vereist moeten zijn.
III

Toelichting
De strekking van de huurverhoging is primair tegemoet te komen
aan de gestegen kosten van onderhoud. Bij bedrijfspanden is, wat de
huurprijs betreft, een splitsing te maken tussen de vergoeding voor
het genot van de opstal en die van de grond, waarbij de stand een
belangrijke prijsbepalende factor is. Alleen de vergoeding voor het
gebruik van de opstal dient als grondslag te gelden voor de verhoging,
wil het bedrijfspand in dezelfde positie gebracht worden als de woning.
Door dit amendement blijft aanvankelijk lid (1) gelden, zodat de
huurprijs automatisch wordt verhoogd, zoals in dat lid wordt bepaald. Het recht om verlaging te verzoeken, is aan een termijn gebonden om rechtsonzekerheid te voorkomen. Door toepasselijkheid
van artikel 15 wordt de huuradviescommissie ingeschakeld.

In artikel 18, lid 2 onder b, wordt het woord „soortgelijk" vervangen door de woorden „naar soort en huurprijs overeenkomend".
Toelichting
De hiergestelde aanvulling van de gronden voor ontruiming is
zeker een verbetering. Evenwel menen ondergetekenden, dat daarbij
uitdrukkelijk moet worden vastgelegd, dat ook de huurprijs van beslissend belang is. Indien mocht worden aangevoerd, dat door de
woorden „hem passend" reeds de huurprijs in de beoordeling kan
worden betrokken, zij opgemerkt, dat, zo deze ruime interpretatie
mogelijk is, de rechter zich dan zal hebben te verdiepen in het inkomen en de besteding van dat inkomen door de huurder. Een objectieve maatstaf schijnt hier aanbevelenswaardig.

TEN HAGEN
SCHILTHUIS.
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Amendementen van de heer Roolvink c.s.

Ingezonden 27 Juni 1950.
Ondergetekenden hebben de eer de navolgende amendementen
voor te stellen:
I
a. Aan artikel 1 wordt toegevoegd een alinea 4 luidende:
„4. huurder en verhuurder: de partijen betrokken bij een overeenkomst van huur en verhuur, zomede de partijen betrokken bij
het krachtens huurbescherming van rechtswege voortduren van het
genot van het onroerend goed."
De punt achter alinea 3 wordt vervangen door een punt-komma.
b. In de artikelen 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 en 26
vervallen achter het woord „huurder" de woorden „of gewezen
huurder".
In de artikelen 18 lid 1; 18 lid 2 onder b, c en d; 19 en 25 lid 2
vervalt het woord „gewezen" voor het woord „huurder".
Toelichting
In het stelsel van het ontwerp wordt de rechtsverhouding krachtens
huurbescherming niet beschouwd als huur, maar als een verbintenis
van rechtswege. Daarom wordt de huurder in die verhouding aangeduid als „gewezen huurder". Dit is echter niet consequent volgehouden, want de wederpartij van een gewezen huurder is uiteraard
een gewezen verhuurder. Deze wordt echter steeds „verhuurder"
zonder meer genoemd. Om dit weg te nemen zonder de leesbaarheid
aan te tasten, ware er een begripsomschrijving aan dit artikel toe te
voegen.
II
In artikel 14, lid 2, vervallen de woorden aan het einde van de
tweede zin: „tenzij hij inhoudt, dat de uitvoering daarvan te allen
tijde mag plaats hebben."
De komma achter het woord „uitgevoerd" wordt vervangen door
een punt.
Toelichting
Reeds in het algemeen behoort aantasting bij de wet van de in
de Grondwet verankerde grondrechten niet verder te gaan dan strikt
noodzakelijk is. In casu is te meer zorgvuldigheid geboden, omdat
het wetsontwerp de strekking heeft de civielrechtelijke verhouding
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IV
Aan artikel 18 wordt toegevoegd een lid 3, luidende:
(3) Degene, van wie aannemelijk is dat hij met het oog op eigen
gebruik van een woning in de rechten van de vorige verhuurder is
getreden, kan in zijn vordering tot ontruiming van die woning tegen
de huurder of gewezen huurder, die op het tijdstip van de rechtsopvolging de woning reeds als zodanig gebruikte, op grond van het
bepaalde in het tweede lid onder d niet worden ontvangen dan nadat
twee jaar en zes maanden, te rekenen van de dag van zijn rechtsopvolging, zijn verstreken.
Lid 2 van artikel 25 vervalt; lid 3 wordt vernummerd in lid 2.
Toelichting
In het in artikel 25, lid 2, neergelegde stelsel zien ondergetekenden
twee bezwaren.
Ten eerste kan een vordering tot ontruiming worden uitgesproken
geruime tijd voordat het uitvoerbaar is. Bij de uitspraak zijn dan niet
de belangen van partijen, zoals die op het beslissend ogenblik van de
ontruiming bestaan, tegen elkaar afgewogen. Ten tweede achten zij
een bescherming van de bewoner te gering, wanneer hij alleen dan
aanspraak op respijt tegen de koper heeft, wanneer deze „kennelijk"
met het oog op eigen gebruik heeft gekocht, hetgeen wel zal moeten
worden bewezen en welk bewijs allerminst gemakkelijk is.
Ondergetekenden achten het daarom beter te bepalen, dat binnen
1\ jaar na de rechtsovergang geen vordering tot ontruiming op grond
van het bepaalde onder d kan worden ingesteld, terwijl zij voorts
voldoende achten voor de bedoelde bescherming gedurende 1\ jaar,
dat aannemelijk wordt gemaakt, dat de koper met het oog op eigen
gebruik heeft gekocht.
V
In artikel 26, lid 1, worden tweemaal de woorden „zes maanden"
vervangen door „één jaar".
Toelichting
De verhuurder, die een te hoge huurprijs vordert, loopt geen ander
risico dan dat hij tegen zich een vordering tot terugbetaling van
hetgeen onverschuldigd is betaald, kan zien ingesteld. Als termijn
voor verval van deze vordering komt ondergetekenden een termijn
van zes maanden te kort voor. Zij menen, dat die minstens op een
jaar moet worden gesteld.
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