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R e c e nt e r e c ht s p r a a k

Stembusrecht
Het referendum op 6 april a.s. over de Oekraïne heeft geleid tot een nieuwe tak van rechtspraak:
stembusrecht. Inzet van deze rechtspraak is het aantal stembureaus waarop kiezers recht hebben.
Aanleiding is het substantieel lagere aantal stembureaus dat gemeentes willen inzetten. Rechtspraak
die zich op het snijvlak van het privaat- en publiekrecht bevindt. De eerste drie laagste bestuurs- en
civiele rechters hebben inmiddels gesproken met verrassend tegengestelde uitkomsten.
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Huurrecht-opvallende rechtspraak

Hotelgast heeft huurbescherming
Tot dat oordeel kwam de rechter in kort geding op Sint Maarten.
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Recente rechtspraak

Luidruchtige buren
Luidruchtige buren moet een verkoper van zijn huis aan een koper melden, aldus het hof Amsterdam.
Zeker als koper naar ‘de buren’ gevraagd heeft bij de bezichtiging. Het alsdan niet informeren leidt tot
schadeplichtigheid bij verkoper. Maar waaruit bestaat die schade?
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Nieuwsflits
… bekijk MORGEN onze nieuwe website …

Nieuwsflits
… sinds 1 maart 2016 bedraagt de minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten die verhuurder in geval van renovatie aan een
huurder van woonruimte moet voldoen € 5.892,- …
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