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Bestuursrecht

Was het de zwangere vrouw, de kraamhulp of de boze buurman?
Kort na de bevalling van haar kindje krijgt een bewoonster van een Haags wooncomplex bericht van
de gemeente. Geen felicitaties met de geboorte van de jonge spruit, maar een besluit tot het opleggen van spoedeisende bestuursdwang. Kosten? 119 euro. Daar gaat de eerste kinderbijslag of toch
niet?
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Vervolg Bestuursrecht
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Recente rechtspraak

Het verschil tussen mijn en dijn
Op een executieveiling via internet werd een bedrijfspand aangeboden. Daarbij drukte een bieder na
het opbieden in de afslagfase iets te snel op de “MIJN”-knop. Gevolg was dat deze bieder het pand
niet voor € 550.000,-- maar voor € 1.064.000,-- had gekocht. Het eerder opgeboden bedrag diende
volgens het gehanteerde systeem nog bij het door bieder afgemijnde bedrag opgeteld te worden.
Door een kort geding probeerde deze bieder alsnog onder de koop van het pand uit te komen.
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