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Administratief recht

Gebruiksvergunning versus bouwbesluit

Café Het Gat van Wageningen (in Wageningen) heeft een eerste etage en 
een kelder. Daarvoor heeft zij een gebruiksvergunning verkregen op grond 
waarvan op de eerste etage maximaal 25 personen aanwezig mogen zijn en 
in de kelder maximaal 156 personen. Na bezwaar daartegen mogen er op de 
eerste verdieping maximaal 56 personen aanwezig zijn en in de kelder maxi-
maal 69 personen. Na beroep bij de rechtbank mogen er nog steeds maxi-
maal 56 personen op de eerste verdieping aanwezig zijn maar 82 personen 
in de kelder. Gedurende het daartegen door Het Gat ingestelde hoger beroep 
bij de ABRvS besluit de gemeente dat er op de eerste verdieping 41 perso-
nen aanwezig mogen zijn (en in de kelder nog steeds 82 personen). 

Het hoger beroep richt zich tegen 
de aan de gebruiksvergunning 
verbonden voorwaarden, dat 
het maximum aantal personen 
in de kelder 82 mag bedragen. 
Dit beroep wordt door Het Gat 
gegrond op de stelling dat zij 
eerder van de gemeente een 
bouwvergunning heeft verkregen 
voor de kelder met het oog op 
het gebruik van deze kelder door 
220 personen. Deze bouwvergun
ning is getoetst aan het bouwbe
sluit, welk besluit geen verdere 
eisen aan (de ontsluiting van) de 
kelder in het kader van brand

veiligheid stelt. Door dergelijke 
fysieke eisen (in de vorm van 
extra trappen) wel door middel 
van de gebruiks vergunning te 
stellen, handelt de gemeente in 
strijd met het bouwbesluit dat 
in dit geval voorrang behoort te 
hebben op de gebruiksvergun
ning, aldus Het Gat.
 De ABRvS volgt Het Gat in 
deze redenering in haar uitspraak 
van 24 september jl. Doorslag
gevend acht de ABRvS daarbij 
dat de gebruiksvergunning 
minder personen mogelijk maakt 
dan het bouwbesluit waardoor 
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de vergunninghouder feitelijk 
verplicht wordt bouwkundige 
aanpas singen (in casu meer 
trappen) uit te voeren, welke 
aanpassingen uitsluitend door 
het bouwbesluit bepaald kunnen 
worden.
 Hoewel de ABRvS voor haar 
motivering teruggrijpt naar 
haar eerdere uitspraken, heeft 
de ABRvS zich nog niet eerder 
zo helder uitgesproken over 
de verhouding tussen de op de 
bouw verordening gebaseerde 
gebruiksvergunning en het 
bouwbesluit. De vraag is of de 
ratio van de veiligheidsnormen 
waarin bouwbesluit en bouw
verordening beide voorzien niet 
in het gedrang komt: materieel 
beschouwd is het goed verdedig
baar dat dan de strengste norm 
geldt. Maar wettechnisch moeten 
nadere gebruiksregels die feite
lijk leiden tot bouwtechnische 
aanpassingen in de zin van het 
bouwbesluit volgens de ABRvS 
echter wijken. 



Bestuursprocesrecht

Kan een actiegroep bezwaar maken?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs in 
drie beroepszaken van de Stichting Openbare Ruimte geoordeeld dat de 
stichting geen belanghebbende is. In de drie zaken, waarin de stichting uit 
Amsterdam zich verzet tegen verleende vergunningen voor onder meer een 
veehouder in Klarenbeek en een pluimveehouder in Nederweert, kon zij 
daardoor geen bezwaar maken of beroep instellen. Aan de uitspraken werd 
veel ruchtbaarheid gegeven.

van bestuursorganen. Vaak heb
ben ze hun activiteiten onderge
bracht in een rechtspersoon, zoals 
een stichting of een vereniging. 
Alleen belanghebbenden kunnen 
bezwaar of beroep instellen, dat 
wil zeggen: degenen wier belang 
rechtstreeks bij het besluit is be

trokken. Het is daarom belangrijk, 
om te bezien of iemand door het 
betrokken besluit wordt geraakt. 
In het algemeen moet het gaan 
om een persoonlijk, eigen, recht
streeks belang. Bij rechtspersonen 
is dat alleen te bepalen aan de 
hand van hun statuten in combi
natie met de feitelijke, dagelijkse 
werkzaamheden. Als de doelstel
lingen al te ruim zijn, dan zal de 
betreffende rechtspersoon niet 
ontvankelijk zijn in haar bezwaar 
of beroep. In de praktijk betekent 
dat, dat zij dan geen bestuurs
rechtelijke juridische procedures 
kan starten.
     Volgens de ABRvS is het 
statutaire doel van de Stichting 
Openbare Ruimte, waarin onder 
meer staat dat zij streeft naar 
een gezond en duurzaam milieu 
en een goede ruimtelijke orde
ning, “zo veelomvattend dat het 
onvoldoende onderscheidend is” 
om op grond daarvan te kunnen 
oordelen dat de stichting belang
hebbende is. Ook uit de feitelijke 
werkzaamheden van de stichting, 
hoofdzakelijk het voeren van be
stuursrechtelijke procedures, blijkt 
volgens de hoogste bestuursrech
ter geen bijzondere bemoeienis 
met de belangen die bij de be
sluiten zijn betrokken. De ABRvS 
oordeelt dat “het louter in rechte 
opkomen tegen besluiten niet kan 
worden aangemerkt als feitelijke 
werkzaamheden” waaruit blijkt 
dat het collectieve of algemene 
belang dat de stichting behartigt, 
rechtstreeks bij het besluit is be
trokken. Datzelfde geldt volgens 
de ABRvS voor de werkzaamhe
den van de stichting die alleen 
gerelateerd zijn aan bestuursrech
telijke procedures
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     Eigenlijk is het niet nieuw, 
want de ABRvS heeft al vele 
malen op dezelfde wijze geoor
deeld. In eerste instantie politieke 
partijen, maar later ook actiegroe
pen en milieugroeperingen dienen 
immers al jaren bezwaar of 
beroepschriften in tegen besluiten 

…Nieuwsflits…
Wist u dat de ROZ in augustus 

2008 nieuwe algemene bepalin-

gen heeft gepubliceerd voor mid-

denstandsbedrijfsruimte? Deze 

zijn te vinden op www.roz.nl



Huurrecht woonruimte

De gebrekenregeling nader bekeken

Voor gebreken is de huurder van woonruimte goed beschermd. Is er sprake 
van gebreken, dan kan de huurder herstel daarvan verlangen door de verhuur-
der, of de gebreken zelf verhelpen en de kosten daarvan in mindering op de 
huurprijs brengen. De wetgever kent echter een belangrijke uitzondering op 
deze bescherming van de huurder: indien het gaat om gebreken aan door de 
huurder zelf aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Geldt dit ook voor 
gebreken die een huurder van de vorige huurder heeft overgenomen? 

Deze vraag is nog niet door de 
hoogste feitelijke rechter beant
woord. Op 28 augustus jl. gaf het 
gerechtshof Den Haag zijn oordeel 
in de volgende casus: huurder 
huurde een woning waarin de 
vorige huurder een open haard 
had aangelegd, die door deze 
vorige huurder was aangesloten 
op een niet meer in gebruik zijnde 
rookkanaal in de woning. Deze 
wijziging was blijkens een door de 
verhuurder opgesteld overdrachts
rapport door huurder van de 
vorige huurder overgenomen. De 
verhuurder had in haar algemene 
bepalingen bedongen dat zij niet 
aansprakelijk was voor gebreken 
aan door huurder van de vorige 
huurder overgenomen wijzigin
gen. 
 Op een kwade dag lekte het 
rookkanaal van de open haard 
waarvan de bovenburen hinder 
ondervonden. Het leidde tot af
keuring van het rookkanaal door 
de brandweer en een stookverbod 
door de gemeente, alsmede tot 
aanzienlijke noodzakelijke repara
tiekosten bij het weer in gebruik 
nemen. Op vordering van huur
der wees de kantonrechter een 
huurprijsvermindering vanwege 
verminderd huurgenot toe van 

€ 2, per dag en een machtiging 
aan de huurder om het kanaal 
op kosten van de verhuurder te 
herstellen. 
 Met een uitvoerige overwe
ging kwam het Hof tot een ander 
oordeel. Een redelijke wetsuitleg, 
aldus het Hof, brengt mee dat on
der door de huurder zelf aange
brachte veranderingen in beginsel 
ook moeten worden verstaan de 
veranderingen van de voorgaande 
huurder (die door de opvolgend 
huurder zijn aanvaard). Ook 
beriep het Hof zich op de wetsge
schiedenis: de bedoeling van de 
gebrekenregeling is om de huur
der van woonruimte te bescher
men tegen kosten die betrekking 
hebben op groot onderhoud van 
de door hem gehuurde woning. 
“De huurder die zelf de verande
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ringen aanbrengt, behoeft die 
bescherming op dat punt niet.” 
In het verlengde daarvan liggen 
voor het Hof ook de overge
nomen wijzigingen. Daarnaast 
huldigt het Hof ook nog een 
praktische benadering: indien 
verhuurders wel voor bedoelde 
wijzigingen aansprakelijk zou
den zijn, zou dat ertoe leiden 
dat de verhuurders “stelselma
tig ongedaanmaking eisen van 
door huurders aangebrachte 
wijzigingen” die een opvolgende 
huurder evenzeer wenst en 
vervolgens dan zelf zou moeten 
aanbrengen. “Een dergelijk sce
nario is onnodig gecompliceerd, 
tijdrovend en kostenverhogend, 
in elk geval voor de huurder die 
daardoor ook wordt ontmoedigd 
om tot zelf werkzaamheid over te 
gaan.”
 Totdat de Hoge Raad zich 
over de kwestie heeft uitgelaten, 
hoeven verhuurders dus niet 
aansprakelijk te zijn voor gebre
ken aan door een huurder van 
de vorige huurder overgenomen 
veranderingen. 

…Nieuwsflits…

Wist u dat er nog geen enkele 

provincie in het kader van de 

nieuwe Wet ruimtelijke ordening 

algemene regels heeft opgesteld 

op grond waarvan de provin-

cie dwingend kan ingrijpen in 

bestemmingsplannen en project-

besluiten van een gemeente?  



Europese regelgeving

Mededeling van de Commissie over 
staatssteun aan nationale rechtbanken
Op 22 september jl. heeft de Europese Commissie een concept mededeling 
doen verschijnen die moet bijdragen aan “een sterkere algehele discipline 
inzake staatssteun”. De mededeling richt zich nadrukkelijk tot de nationale 
rechtbanken die de Commissie met deze mededeling “aanwijzingen” wil 
geven over de “praktische toepassing” van staatssteunregels. Hoewel niet 
gebleken is dat nationale rechtbanken daarom verlegen zitten, wil de Com-
missie door deze mededeling haar “samenwerking” met de nationale rech-
ters tegen ongeoorloofde staatssteun vergroten.

De onderhavige mededeling is 
een veel uitgebreidere variant 
van een eerdere ‘samenwerkings
mededeling’ van de Commissie 
uit 1995.
     In het begin van de medede
ling trekt de Commissie al een 
grens rond de bevoegdheden 
van nationale rechters: het is de 
uitsluitende bevoegdheid van de 
Commissie om de verenigbaar
heid van staatssteun met artikel 
87 van het Verdrag vast te stel
len. Dat wordt nog enkele malen 
in de mededeling herhaald. Deze 
regel behoeft dan wel nuance
ring met de eveneens geldende 
bevoegdheden van nationale 
rechters om enerzijds het begrip 
staatssteun als zodanig uit te leg
gen en anderzijds om zelfstandig 
vast te stellen of de steun onder 
een groepsvrijstelling valt. 
     Vervolgens doet de medede
ling de nationale rechters in rap 
tempo maatregelen aan de hand 
om al in een vroeg stadium te 
verhinderen dat onwettige steun 

wordt uitgekeerd. De meest 
opvallende maatregel daarvan 
is het storten op een geblok
keerde rekening van de onwettige 
steun. Met al deze suggesties lijkt 
de Commissie via de nationale 
rechtbanken te willen bereiken 
dat wat de Commissie zelf niet 
is toegestaan: terugvorderingen 
of anderszins verhindering van 
uitkering voordat de verenig
baarheid van de steun defini
tief is vastgesteld, is slechts in 
uitzonderlijke omstandigheden 
toegestaan. Voor haar anders
luidende oordeel hanteert de 
Commissie een a contrario
redenering: terugvordering, 
althans niet betalen van steun is 
verplicht totdat vast staat dat de 
steun toelaatbaar is omdat, aldus 
de Commissie, het Europese Hof 
heeft bepaald dat terugvordering 
niet verplicht is als bepaald is dat 
de steun toelaatbaar is. Dat lijkt 
geen valide argumentatie. 
     Het overgrote deel van de 
mededeling behandelt de meer 
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inhoudelijke kanten van de pro
cedures rond de terugvordering 
van definitief vastgestelde onte
rechte steun. Daar formuleert de 
Commissie echter uitgangspunten 
die moeilijk toepasbaar lijken 
voor in ieder geval de Nederland
se rechter. Zo mag de nationale 
rechtbank “deze terugvordering 
in principe niet uitstellen door de 
procedure al te zeer te vertragen”. 
Daarnaast meent de Commis
sie dat “derden die niet worden 
geraakt door de concurrentie
vervalsing die het gevolg is van 
de steunmaatregel eveneens een 
voldoende groot procesbelang 
kunnen hebben”. Dat klinkt in 
de context van het Nederlandse 
bestuursrecht onwaarschijnlijk.
     De vraag is overigens wel of 
dit onderdeel van de medede
ling van groot belang is voor de 
Nederlandse rechtspraktijk. Sinds 
1995 zijn slechts tien terugvorde
ringsbeschikkingen van de Com
missie aan Nederland gericht.
     Voorts werpt de Commissie 
zich nadrukkelijk als instantie op 
waar nationale rechters vragen 
over staatssteun kunnen stel
len. De Commissie noemt deze 
mogelijkheid voor “advies” naast 
de mogelijkheid van prejudiciële 
vragen aan de Europese rechter. 
Voordeel van een adviesaanvrage 
bij de Commissie zou zijn, dat dit 
advies niet bindend is voor de 
nationale rechter en bovendien 
binnen vier maanden gegeven 
wordt.
     De voorliggende mededeling 
moet beschouwd worden als een 
niet geringe (bedoelde) door
kruising  van de Trias politica, 
althans de scheiding tussen 
rechtsprekende en uitvoerende 
machten. Tot 23 oktober a.s. kan 
een ieder zijn commentaar geven 
op dit concept bij de Commissie 
(Stateaidgreffe@ec.europa.eu).

Hoewel aan de inhoud van deze nieuwsbrief grote zorg is be-
steed, aanvaardt Boot Franken advocaten geen aansprakelijkheid 
voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden.
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