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Huurrecht - recente rechtspraak

Inwonend kind wordt medehuurder
Het is bestendige rechtspraak dat een inwonend kind geen medehuurder kan worden na het overlijden van de ouder(s). Reden daarvoor is dat doorgaans nog wel sprake is van een gemeenschappelijk huishouden maar dat een dergelijk huishouden niet als duurzaam kan worden aangemerkt. Het
thuis blijven wonen van het kind moet aangemerkt worden, aldus de rechtspraak, als een aflopende
samenlevingssituatie. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan het huishouden van een zelfstandig geworden kind, dat thuis is blijven wonen, als blijvend en duurzaam worden aangemerkt. In
de op 6 mei 2015 gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter Rotterdam was sprake van een
dergelijke situatie.
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Nieuwsflits
… In onze nieuwsbrief van oktober 2013 hebben wij bericht over de aansprakelijkheid van een gemeente jegens andere
commerciële partijen voor het afgeven van een financiële garantie ten behoeve van een muziekcentrum. Inmiddels
heeft de rechter terzake een voorschot van € 200.000,- toegewezen. …
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Omgevingsvergunning voor Body & Mind Centre terecht verleend
Onlangs boog de hoogste bestuursrechter van het land, de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (hierna: Afdeling), zich over een omgevingsrechtelijke kwestie die zich afspeelde in
het uiterste zuiden van het land. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Maastricht (hierna: college) had aan het Mac Body & Mind Centre een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de bestemming van het pand, een beschermd monument, naar het gebruik van het pand als yoga/pilates studio, waar lessen zouden worden gegeven voor body en mind.
De buurman was het hiermee niet eens en heeft tegen de verlening van de omgevingsvergunning
een aantal bezwaren aangevoerd. De Afdeling oordeelt in de uitspraak van 13 mei jl. over de door de
buurman aangevoerde bezwaren.
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