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Huurrecht

Stank van een huurder
Daarover klaagde een andere huurder. Die woonde midden in Rotterdam op de derde verdieping
boven een viswinkel. In het gehuurde werd een baklucht geconstateerd die ook in het trappenhuis te
ruiken was en op de begane grond in de viswinkel. Het causaal verband, oftewel de oorzaak van de
stank, stond vast. Bovendien was de stank dermate dat huurder mentaal en fysiek niet meer in de
woning kon verblijven.
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Bestuursprocesrecht

Wob-verzoeken en misbruik van recht
Wob-verzoeken genieten de nodige bestuurlijke en politieke aandacht. Deze verzoeken worden
regelmatig gedaan in diverse vormen. Doel lijkt dan het bestuursorgaan op het verkeerde been te
zetten: het bestuursorgaan beslist niet tijdig beslist waardoor het bestuursorgaan een dwangsom van
maximaal € 1.260,- per verzoek aan verzoeker moet betalen. Een wetsvoorstel poogt dergelijk
misbruik in te dammen. Ook de jurisprudentie staat niet stil.
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verzoeker al duizenden verzoeken bij de

nog meer verzoeken. Wel werd

appellant niet gebruikt. “Dat bemoeilijkt

gemeente Dordrecht ingediend hetgeen

toegewezen dat verzoeker nog maar

de herkenning” voor overheidsjuristen.

tot talloze procedures tussen partijen

twee brieven/mails/sms’en e.d. per

had geleid. Uit alle uitlatingen van

maand mocht sturen. En belangrijker

verzoeker bleek dat zijn bedoeling was

wellicht nog: daarin mocht verzoeker

het overheidsorgaan te overbelasten: de

steeds maar één aanvraag doen.

Dit alles leidde tot het oordeel dat
sprake was van misbruik van recht en
derhalve dat appellant geen aanspraak

nieuwe ronde verzoeken duidde

had op een dwangsom.

verzoeker aan als ‘tweede intifadah’ en

Naast de categorie ‘verhulde’ Wob-

zijn streven was om tot 3,9 miljoen

verzoeken kan het Wob misbruik ook

verzoeken te komen.

bestaan uit het doen van een groot
aantal (vage) verzoeken. Een recent
voorbeeld daarvan is de kort
gedingrechter in Rotterdam: verzoeker
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slechts beperkt helpen om het door haar

werd afgewezen: die had al eerder

gewenste doel te bereiken. Om dat doel

plaats gevonden en dat had verzoeker

wel te kunnen bereiken lijkt ingrijpen van
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Nieuwsflits
… voor van belang zijnde stukken in een vreemde taal, die in een civiele procedure worden ingebracht, moet de gelegenheid worden
geboden voor een vertaling, aldus de Hoge Raad. Dat is vergelijkbaar met de regeling die geldt voor de Friese taal. Maar: Frans,
Duits en Engels worden bekend verondersteld…
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