November 2010

Staatsrecht

Voorstellen aanpassing grondwet
Op 11 november 2010 heeft de Staatscommissie grondwet haar rapport aangeboden. Deze commissie was door de regering gevraagd te bezien in hoeverre het wenselijk is de Grondwet aan te passen.
Dat bleek wenselijk te zijn en de commissie komt in dat kader met een aantal concrete tekstvoorstellen die u onderstaand kunt lezen.
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Nieuwsflits
……. Op 23 november 2010 is in het Staatsblad (nr. 781) een wijziging van het Activiteitenbesluit gepubliceerd, die gaat over
afvalgerelateerde activiteiten. De nieuwe regels zullen naar verwachting in werking treden op 1 januari 2011. Het gaat om activiteiten
betreffende autodemontage, metaalrecycling, kunststofrecycling, kunststofverwerking (zoals extrusie), archiefvernietiging, opslag van
oud papier en textiel, bunkerstations binnenvaart, opslag van groenafval, op- en overslag van afval en bedrijven waarin genoemde
activiteiten worden gecombineerd. Deze activiteiten vielen in het verleden veelal onder de provinciale beslissingsbevoegdheid. Door
dit besluit is geen aparte vergunning meer nodig, maar worden ook deze activiteiten gereguleerd door algemene regels. Het
wijzigingsbesluit wijzigt ook het Besluit omgevingsrecht (Bor). …

Nieuwsflits
…Per 1 september jl. zijn er voor verbouwingen in opdracht van particulieren nieuwe standaardvoorwaarden ontwikkeld (Covo 2010)
met een laagdrempelige vorm van geschillenbeslechting. …
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Kraakverbod

Hof Den Haag: ontruiming krakers in strijd met mensenrechten
Kort geleden was het gerechtshof in Den Haag uitvoerig in het nieuws omdat dit hof de ontruiming
van diverse kraakpanden had verboden. Ontruiming zou volgens het hof in strijd zijn met door het
Europese mensenrechtenverdrag beschermde rechten. Daarmee zou de 1 oktober jl. van kracht
geworden Wet kraken en leegstand op losse schroeven komen te staan. Deze wet biedt nl. een
strafrechtelijke ontruimingsbevoegdheid. Zulks naast de nog steeds bestaande civielrechtelijke
ontruimingsmogelijkheden. Hoe ziet het gerechtshof in Den Haag de mensenrechten van krakers?
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het Europese hof was dat ook niet rele-
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Onrechtmatige overheidsdaad

Recente jurisprudentie
Op 22 oktober 2010 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die ziet op de vraag of, en in
hoeverre, een gemeente op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk is voor niet-tijdig beslissen
op bezwaar. Een vergunninghouder had daardoor bouwwerkzaamheden gestaakt moeten houden
waardoor vertragingsschade was ontstaan. Wat was er aan de hand?
Een bouwer had een bouwvergunning

meende op grond van eerdere recht-

kan in strijd handelen met hetgeen in

met vrijstelling aangevraagd en gekre-
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ning, inhoudende dat de bouwer de
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dat beslist was op het bezwaarschrift.
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Voorts de zogenaamde kenbare belan-

op het bezwaar en verklaarde dat onge-

termijnoverschrijding bij een besluit niet

gen van betrokken belanghebbenden,

grond. In (hoger) beroep bij rechtbank

beschouwd kan worden als een onder-

waaronder dus die van de vergunning-
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deel van de wijze van totstandkoming
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kader van de Wet milieubeheer. Ergo:
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immers 29 weken genomen om te be-
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Inmiddels was de beslissing op be-

Met dit arrest sluit de Hoge Raad

Nieuwsflits
… De bevoegdheid om bij de
Kantonrechter te procederen zonder
advocaat in zaken met een waarde tot
€ 25.000,-- wordt uitgesteld tot 1 juli
2011. …
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