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Recente rechtspraak

Staatssteun en grondverkoop
In onze nieuwsbrief van februari 2013 is aandacht besteed aan het besluit van de Europese Commissie waarbij geoordeeld werd dat ontwikkelaars Schouten-De Jong en Bouwfonds (SJB) ten onrechte
staatssteun hadden ontvangen van de gemeente Leidschendam. Onder meer kwam de residuele
grondwaardemethode aan de orde; door de Commissie aangeduid als ‘restwaardemethode’. Toepassing daarvan wees de Commissie resoluut af. Inmiddels is daarover geoordeeld door de Europese
rechter. Die kwam om eenuitlopende redenen tot vernietiging van het Commissiebesluit.
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Over het gebruik van de residuele

Actuele rechtspraak

Consumenten en garanties
Een herkenbare situatie: u koopt een wasmachine of televisie. De snelle verkoper meldt u blij dat u
twee jaar fabrieksgarantie krijgt. Een defect wordt dan in die periode zonder kosten verholpen. Maar
wat als het nieuwe product het een dag later begeeft? Geen nood: de verkoper biedt u nog blijer voor
een dergelijke eventualiteit een zogenaamde bijkoopgarantie aan. Daarmee krijgt u nog eens twee
tot vier jaar extra garantie en kost een reparatie niets. Een voorbeeld van een mogelijk oneerlijke
handelspraktijk met consumenten waarover het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 8 juli jl.
uitspraak heeft gedaan.

Wanneer is een handelspraktijk jegens
een consument misleidend? Dat is het

kosteloos herstel of vervanging.
De huidige Autoriteit Consument en

leest een gemiddelde consument niet
en het gaat om de weerbarstige dage-

geval indien informatie wordt verstrekt
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lijkse handelspraktijk. Daartoe hoorde

die de gemiddelde consument kan
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indien die zaak niet de eigenschappen

lijke garantiebepalingen voor consu-
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bezit die de koper op grond van de

menten. De op de website gepubli-
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overeenkomst mocht verwachten. In
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zaken bij de winkelketen. Mede daar-

dergelijke garantie soms gewoon al op

Anderzijds zal een gemiddelde consu-

om legde de ACM een boete op van

grond van de wet bestaat. Ook de

ment ook niet weten welke exacte le-

€ 90.000,-. De rechter oordeelde al-

hoogte van de boete achtte de rechter

vensduur hij bij een concreet product

lereerst dat de consumenten door het

acceptabel omdat die een afschrik-

mag verwachten. Een afgesproken ga-

geheel aan informatievoorziening wer-

kende werking naar andere potentiële

rantietermijn maakt dat wel duidelijker.

den misleid over hun rechten bij een

overtreders moet hebben.

kapot product. Daardoor werden con-

ACM laat onmiskenbaar haar tan-

sumenten bovendien bewogen tot het

den zien met deze aanpak van moge-

aanschaffen van een bijkoopgarantie.

lijk nodeloze bijkoopgaranties, die ook

Dat laatste was niet nodig omdat een

onder andere benamingen opduiken.

Bestuursrecht

Geuroverlast door pizzeria
Onlangs stond de rechtbank Overijssel (hierna: rechtbank) voor de vraag gesteld of de gemeente
Deventer (hierna: gemeente) terecht een dwangsom had opgelegd aan een pizzeria in Deventer
vanwege de geuroverlast die het bedrijf veroorzaakt.
Een aantal bewoners van een aan-

en gassen van het bereiden van voe-

veen en Bos rond etenstijd meerdere

grenzend appartementencomplex

dingsmiddelen naar buiten te worden

luchtmonsters genomen. De waarge-

hadden de gemeente verzocht hand-

geleid door een doelmatige ontgeu-

nomen geurconcentratie bij het verla-

havend op te treden tegen de door hen

ringsinstallatie. Voor de vraag of spra-

ten van de ontgeuringsinstallatie be-

ervaren geuroverlast vanuit de pizze-

ke is van een doelmatige ontgeurings-

droeg gemiddeld 307 ouE/m³ (geur-

ria. De luchtafzuig– en de ontgeurings-

installatie dient volgens de rechtbank

belasting). Ter informatie: de bakdam-

installatie van de pizzeria, waar pizza’s

te worden nagegaan of deze installatie

pen bij een geurconcentratie van 4,1

worden bereid die vervolgens door

in staat is om de geurhinder te voorko-

ouE/m³ wordt als enigszins onaange-

koeriers bij klanten worden bezorgd,

men, danwel, voor zover dat niet mo-

naam bevonden en de bakdampen bij

komt uit voor de deur van dit apparte-

gelijk is, tot een aanvaardbaar niveau

een geurconcentratie van 15 ouE/m³

mentencomplex. Naar aanleiding daar-

te beperken.

worden onaangenaam gevonden. Dit

van heeft de gemeente besloten om

Naar aanleiding van het handha-

betekent dat de gemeten geurconcen-

de pizzeria de last op te leggen om

vingsverzoek hebben diverse controles

tratie bij de pizzeria maar liefst twintig

binnen vier weken ervoor zorg te dra-

plaatsgevonden door toezichthouders

keer zo hoog is als laatstgenoemde

gen dat de geurhinder wordt voorko-

van de gemeente. Tijdens deze con-

geurconcentratie.

men, danwel wordt beperkt tot een

troles hebben de toezichthouders ge-

aanvaardbaar niveau, zulks onder ver-

constateerd dat de pizza– en brood-

aanvaardbaar niveau is naast de geur-

beurte van een dwangsom van

deeglucht in de omgeving van de

concentratie tevens de duur van de

€ 1.750,- per week of een gedeelte

pizzeria duidelijk waarneembaar is.

blootstelling hieraan van belang. Hier-

daarvan, met een maximum van

Ook in het appartementencomplex is

bij neemt de rechtbank in aanmerking

€ 17.500,-.

deze geur door de toezichthouders

dat de geurbelasting, gelet op het ge-

waargenomen. Daarnaast heeft

geven dat de pizzeria gedurende on-

Advies– en ingenieursbureau Witte-

geveer 2.000 uur per jaar in bedrijf is,

Op grond van de geldende milieuregelgeving dienen afgezogen dampen

Voor de vraag of sprake is van een

3

Vervolg Bestuursrecht
zich langere tijd voordoet. Naar het

ook voor pizza- en brooddeeglucht,

recht handhavend had opgetreden

oordeel van de rechtbank is een

niet aanvaardbaar. De rechtbank komt

tegen de pizzeria.

dergelijke langdurige geurbelasting,

tot de conclusie dat de gemeente te-
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