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Schade door een dikke huurster
Op een onfortuinlijke dag in oktober 2013 kreeg een huurster van een galerijflat op de 2e etage acute
medische problemen. Het gearriveerde ambulancepersoneel achtte vervoer met spoed naar het
ziekenhuis noodzakelijk. Dat transport bleek bij deze huurster met een gewicht van ‘meer dan 300 kg’
niet eenvoudig. Op een gewone brancard via de galerij en de lift was vervoer niet mogelijk.

Wel ‘op een speciaal ambulancebed,

doorgezaagde balustrade en de ver-

dat van grotere afmetingen was dan

wijderde voorgevel hadden echter ruim

niet gehad, aldus de kantonrechter.
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verpleegkundigen de balustrade en de

had zich met goedvinden van huurster

ren die als overmacht beschouwd

voorgevel van de kamer (…) verwij-

in de woning bevonden. Veel keuze

moest worden. Daartegenover gold

derd’. Herstel door verhuurder van de

hadden huurster en verhuurder ook

echter dat louter ‘het gewicht en de

een overheidsopdracht voor werken waarbij de vergoeding door de ontwikkelaar van derden wordt
verkregen?
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omvang’ van huurster reden waren dat

merkt waarop alleen zij invloed heeft’.

huurder niet verwacht kan worden dat

zij niet zonder de geschetste ingrepen

Van belang hierbij was tenslotte dat

hij verhuurder op de hoogte stelt ‘van

en op meer gangbare wijze uit het ge-

verhuurder niet op de hoogte was van

deze problematiek’ en dat een ver-

huurde vervoerd kon worden. Dat

het gewicht van huurster zodat ver-

huurder geen maatregelen behoeft te

kwam ‘krachtens in het verkeer gel-

huurder ook geen preventieve maat-

nemen om te voorkomen dat een

dende opvattingen’ voor rekening van

regelen had kunnen treffen.

huurder vanwege overgewicht niet uit

huurster. ‘Bovendien moet het gewicht

Of dat laatste de beslissing anders

(…) als een haar persoonlijke betref-

gemaakt had, is de vraag: de kanton-

fende omstandigheid worden aange-

rechter overwoog ook dat van een

de woning kan worden gebracht.

Bestuursrecht

Geen schadevergoeding bij handelen op basis van een nog niet in
rechte onaantastbare vergunning
Onlangs deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) uitspraak in
een kwestie waarbij een vergunninghouder een verzoek om schadevergoeding had ingediend bij de
gemeente naar aanleiding van een geweigerde vergunning.

In deze kwestie had een caféhouder
een verzoek om schadevergoeding in-

gewezen.
Volgens de Afdeling heeft de recht-

te kiezen.
Overigens dient een uitzondering

gediend bij de gemeente Rotterdam

bank terecht overwogen dat de burge-

op dit uitgangspunt te worden gemaakt

omdat in bezwaar alsnog de door hem

meester het verzoek op goede gron-

indien de vergunningverlener bij de

aangevraagde exploitatievergunning

den heeft afgewezen. De caféhouder

vergunninghouder het gerechtvaardig-

was geweigerd. Reden voor de weige-

heeft geïnvesteerd in het café op het

de vertrouwen heeft gewekt dat een in-

ring van de exploitatievergunning in

moment dat de aan hem verleende

gesteld of nog in te stellen bezwaar of

bezwaar is gelegen in de omstandig-

exploitatievergunning nog niet in rech-

beroep niet tot vernietiging zal leiden.

heid dat de vestiging van een horeca–

te onaantastbaar was. Onder verwij-

Daarvan is in deze kwestie niet geble-

inrichting op de beoogde locatie in

zing naar eerdere rechtspraak, zowel

ken.

strijd zou zijn met het ter plaatse gel-

van de Afdeling als de Hoge Raad,

dende bestemmingsplan. Volgens de

overweegt de Afdeling dat de houder

ger beroep alsnog de onrechtmatig-

caféhouder bedraagt de schade

van een bouwvergunning handelt op

heid van het besluit waarbij de exploi-

€ 500.000, -, bestaande uit de ver-

eigen risico indien hij gebruik maakt

tatievergunning is geweigerd aan de

schuldigde huur, startkapitaal voor

van een vergunning voordat de ver-

orde wil stellen, kan dat niet tot het be-

aanvang van de exploitatie van het

gunning in rechte onaantastbaar is. De

oogde resultaat leiden. De caféhouder

café, inkomstenderving en kosten voor

Afdeling ziet geen aanleiding ten aan-

heeft namelijk geen hoger beroep in-

rechtsbijstand. De burgemeester heeft

zien van de houder van een exploita-

gesteld tegen de uitspraak van de

dit verzoek om schadevergoeding af-

tievergunning een ander uitgangspunt

rechtbank, waarin de rechtbank heeft

Voor zover de caféhouder in dit ho-
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overwogen dat de burgemeester de

van € 22.217,- toe te kennen voor ver-

pensatie. Volgens de Afdeling kan de

exploitatievergunning terecht heeft ge-

bouwings– en goodwillkosten. Volgens

grondslag van een verzoek niet eerst

weigerd. Dat heeft tot gevolg dat dit

de Afdeling heeft de burgemeester

in hoger beroep worden gewijzigd.

besluit in rechte onaantastbaar is ge-

zich op het standpunt kunnen stellen

Daar komt bij dat de kosten die zijn

worden, zodat van de rechtmatigheid

dat de kans op het bestaan van prece-

gemaakt voordat definitief is komen

ervan, zowel wat betreft de inhoud als

dentwerking ongewenst is in die geval-

vast te staan dat een vergunning in

de wijze van tot stand komen, moet

len waarin verbouwingskosten worden

rechte onaantastbaar is, niet kunnen

worden uitgegaan, ook wel de leer van

gemaakt voordat een exploitatiever-

worden aangemerkt als onevenredige

de formele rechtskracht genoemd.

gunning in rechte onaantastbaar is.

schade die buiten het normaal maat-

Evenmin is de burgemeester ge-

Tot slot probeert de caféhouder de

houden het advies van de bezwaar-

schade alsnog vergoed te krijgen door

commissie op te volgen en de café-

de grondslag van zijn verzoek te wijzi-

houder coulancehalve een vergoeding

gen naar een verzoek om nadeelcom-

schappelijk risico valt.
Conclusie: de caféhouder heeft
geen recht op schadevergoeding.
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Buitenlands recht van toepassing op huurovereenkomst woonruimte in Nederland?
Het veelal dwingende recht voor huurovereenkomsten woonruimte is bekend. Met name ook als het
de huurprijs betreft. Twee Britten waren daarmee niet bekend. De één had een woning in Amsterdam
en verhuurde dat tijdelijk aan de ander als expat. De huurovereenkomst werd uiteraard in het Engels
opgesteld maar ook werd daarin bepaald dat Engels recht van toepassing was.

Dat leidde als snel tot problemen: par-

komsten. Wel gold daarvoor uiteraard

Voor het onderhavige geval nam

tijen waren een all-in prijs overgeko-

een aantal beperkingen. Allereerst

het hof dat niet aan: het betrof immers

men (een ongesplitst bedrag voor de

moest er wel enig (relevant) aan-

alleen de rechtsverhouding tussen de

huurprijs en servicekosten). Dat ver-

knopingspunt zijn met het gekozen

twee partijen. Bovendien waren die

biedt de Nederlandse wet en leidt tot

recht. Die achtte het hof voldoende

partijen ‘qua opleiding en maatschap-

een forse verlaging van de huurprijs

aanwezig vanwege de nationaliteit van

pelijke positie gelijkwaardige particu-

door de huurcommissie. Ook in dit ge-

beide partijen. Ook was bepaald dat

lieren die hebben gekozen voor toe-

val. Uiteindelijk heeft het hof in Am-

van bepalingen ‘van bijzonder dwin-

passing van het hun beiden meest be-

sterdam op 24 februari jl. zich gebogen

gend recht’ niet door rechtskeuze kon

kende rechtstelsel’. Daarmee was de

over de vraag of dit Nederlandse ver-

worden afgeweken. Dat is een bepa-

in strijd met Nederlands dwingend

bod ook gold voor de huurovereen-

ling ‘aan de inachtneming waarvan

recht gemaakte afspraak tussen par-

komst waarop Engels recht van toe-

een land zoveel belang hecht voor de

tijen rechtsgeldig. Een interessante

passing was verklaard.

handhaving van zijn openbare belan-

vraag is reeds of de uitkomst gelijk ge-

Daarvoor was Europese regelge-

gen zoals zijn politieke, sociale of eco-

weest zou zijn indien slechts één partij

ving van belang die voorzag in de mo-

nomische organisatie’ dat die als ‘voor-

een buitenlandse nationaliteit gehad

gelijkheid van rechtskeuze bij overeen-

rangregel’ moet worden aangemerkt.

zou hebben?
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Relativiteitsvereiste niet in de bezwaarfase
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) sprak zich onlangs uit
over het relativiteitsvereiste in de bezwaarfase.

In dit geval was aan belanghebbende

genrechter heeft overwogen dat de

land. Hoewel het verzoek om een

een omgevingsvergunning verleend

wet– en regelgeving die geldt voor de-

voorlopige voorziening was gedaan

voor het gewijzigd uitvoeren van een

ze aspecten niet beoogt hun concur-

hangende bezwaar, was er volgens de

bouwplan waarvoor eerder een omge-

rentiebelangen te beschermen waar-

voorzieningenrechter - nu het relati-

vingsvergunning was verleend. Het

door bij een nieuw te nemen besluit op

viteitsvereiste wel van toepassing zal

bouwplan ziet op de realisatie van een

bezwaar deze gronden niet tot ge-

zijn op een mogelijke beroepsproce-

gebouw met een ondergrondse gara-

grondverklaring van hun bezwaar kun-

dure – aanleiding om dit vereiste wel

ge, commerciële ruimten, horeca en

nen leiden. Het relativiteitsvereiste

bij de door hem te maken belangen-

118 woningen.

staat daaraan in de weg, aldus de

afweging in de beoordeling van het

voorzieningenrechter.

verzoek om een voorlopige voorzie-

Onder meer de eigenaar en de exploitant van een supermarkt die is ge-

Volgens de Afdeling hebben de

legen op een afstand van circa 600

eigenaar en de exploitant van de su-

meter van het te realiseren bouwplan

permarkt terecht aangevoerd dat de

zijn het niet eens met het bouwplan.

voorzieningenrechter, door te over-

De Afdeling overweegt dat de voor-

vergunning te betrekken.

wegen dat het relativiteitsvereiste in de

zieningenrechter deze appellanten te-

weg zou staan aan hun bezwaren, niet

recht als belanghebbenden heeft aan-

heeft onderkend dat het relativiteits-

gemerkt, aangezien deze supermarkt

vereiste niet in de bezwaarfase van

en de met het bouwplan voorziene su-

toepassing is. Zoals ook uit de wetsge-

permarkt zich richten op hetzelfde

schiedenis blijkt is het relativiteitsver-

marktsegment en verzorgingsgebied.

eiste slechts van toepassing in de fase

Niet is uitgesloten dat als gevolg van

van het beroep bij de rechter, aange-

de verleende omgevingsvergunning de

zien de beslissing op bezwaar een we-

verhuurbaarheid van het pand nadelig

zenlijk ander karakter heeft dan recht-

zal worden beïnvloed danwel dat het

spraak.

zal leiden tot omzetverlies.

ning tot schorsing van de omgevings-

Nieuwsflits
… Per 1 maart 2015 bedraagt de
verhuiskostenvergoeding die een
verhuurder aan een huurder in
geval van sloop of renovatie moet
voldoen € 5.799,--. …

Dat het relativiteitsvereiste wel een

De eigenaar en de exploitant van

rol kan spelen bij de beoordeling van

de supermarkt hebben verschillende

een hangende bezwaar gedaan ver-

gronden tegen de verleende omge-

zoek om een voorlopige voorziening

vingsvergunning aangevoerd, waar-

tot schorsing van een verleende om-

onder onvoldoende parkeergelegen-

gevingsvergunning blijkt uit een

heid en verkeersonveiligheid als ge-

recente uitspraak van de voorzie-

volg van het bouwplan. De voorzienin-

ningenrechter van rechtbank Gelder-
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