Een Onderzoek Naar Rechtsgrond Schadevergoeding
uva-dare (digital academic repository) accijnzen : een ... - in de fiscale literatuur in te halen, omvattend
een nog niet bestaande geïntegreerde beschrijving van de accijnzen in relatie met wetgeving, rechtspraak en
parlementaire geschiedenis en nieuwe inzichten. het is opgebouwd in een tweeluik. in de hoofdstukken 2 en 3
vindt over de periode 1805-2007 het onderzoek plaats naar de uva-dare (digital academic repository)
accijnzen : een ... - accijnzen : een onderzoek naar de rechtsgronden van de nederlandse accijnzen aan de
hand van 200 jaar parlementaire geschiedenis (1805-2007) en naar de werking van het ... gische politiek en
energiebeleid als primaire rechtsgrond en is de budgettaire functie uitdrukkelijk secundair16. een onderzoek
naar rechtsvormneutrale ... - de faciliteiten vormen een dermate technisch geheel, dat een antwoord op
deze vraag niet eenvoudig te geven is. het leek mij dan ook buitengewoon interessant het geheel aan
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, zoals dit nu in de fiscale wetgeving is opgenomen, aan een onderzoek naar
‘optimale’ rechtsvormneutraliteit te onderwerpen. degoederuimtelijkeordeningen
vergunningen.een ... - welkerechtsgrond(en)deverplichtingberustomeenaan-vraagtetoetsenaan
degoederuimtelijkeordeningenver-volgenswordtdieperingegaanopenkeleinhoudelijkethe- ...
1.eenonderzoeknaardeverenigbaarheidvaneen ... inhoud rechtensamenlevingdotorgles.wordpress - 4 zie g.w.j. bruins, een onderzoek naar den rechtsgrond der
schadevergoeding (diss. rul), mouton, ’s-gravenhage, 1906. een vergeten hoofdstuk uit het leven van w.f.
wertheim 3 hierbij naar dogmatische rechtswetenschap, het proefschrift van zijn promotor een adequaat
volkenrechtelijk mandaat: het debat over de ... - parlementair onderzoek in te stellen naar de
nederlandse politieke steun voor de inval in irak, bestond er bij de drie betrokken partijen kennelijk voldoende
consensus om te kunnen instemmen met een ‘compromis’ over de noodzaak van een ‘adequaat
volkenrechtelijk mandaat’ bij deelname aan missies met inzet van nederlandse militairen. tegenspraak in
het vooronderzoek - intersentia - decaigny op zoek naar het kantelmoment waarop deze rechten ingeperkt
mogen worden en naar de proceswaarborgen die tegenover deze inperkingen ingebouwd moeten worden. juist
door het ernstig nemen van beide maximes wordt in het werk hier en daar een situatie voorgesteld die geen
verzwaring van de gerechte- wetenschappelijk onderzoek- en documentatie opvattingen ... - palend
kunnen zijn voor de rechtsgrond van de alimentatie, en meer in het bij-zonder voor de duur van de
alimentatie, zo opperde de werkgroep. dit was aanleiding voor de minister van justitie het wodc te verzoeken
een onderzoek te doen naar de opvattingen die onder de bevolking leven omtrent 2. doeleinden en
rechtsgrond van de gegevensverwerking - (jaarrapportages), onderzoek naar de werking van afspraken
over urgentie, of onderzoek om dienstverlening te verbeteren. de rechtsgrond hiervoor is de behartiging van
het gerechtvaardigd belang. de corporaties en woonkeus stedendriehoek voeren dit onderzoek zelf uit of laten
dit uitvoeren door enserve. fraude en de grenzen van zorg- vuldig onderzoek - nen een werkgever bij
een onderzoek naar mogelijke fraude zou moeten opereren. hierbij zullen wij ook ingaan op de regels die
gelden voor een door de werkgever ingeschakeld recherchebureau. daarna zullen wij onderzoeken hoe rechters omgaan met de wijze waarop werkgevers onderzoek naar fraude hebben verricht en het toetsingskader
voor ont- verzekeringsfraude: een standaard schadevergoeding van 532 ... - verzekeringsfraude: een
standaard schadevergoeding van 532 euro 2 1. inleiding volgens het centrum bestrijding
verzekeringscriminaliteit (cbv) startten verzekeraars in 2015 in totaal 31.034 keer een onderzoek naar
verzekeringsfraude. in 8.336 van deze onderzoeken zou fraude met zekerheid zijn vastgesteld. foutje,
bedankt!(?) - inholland - een onderzoek naar de rangorde van boedelvorderingen uit ... betaling: een
prestatie verricht zonder enige rechtsgrond. de uitspraak van de rechter is allerminst verassend te noemen,
immers de wet stelt dat degene die zonder rechtsgrond een prestatie ontvangt de prestatie ongedaan dient te
maken. ... pdf hosted at the radboud repository of the radboud ... - verdachte een procespartij en niet
enkel object van onderzoek is. de verdachte dient naar eigen voorkeur zijn houding tijdens het vooronderzoek
en onderzoek ter terechtzitting te bepalen. de menselijke waardigheid als derde rechtsgrond voor het nemoteneturbeginsel vloeit volgens corstens voort uit “het respect dat voor de verdachte moet ... gegevensdeling
binnen de gezinsbenadering - hanze - om de gezinsbenadering tot een succes te brengen is het van
belang dat deze ketenpartners contact met elkaar leggen en overleg plegen over de deelnemende
gedetineerden en hun gezin. het is hierbij onvermijdelijk om persoonsgegevens uit te wisselen. sinds 25 mei
2018 is er een nieuwe verordening van kracht, namelijk de algemene verordening de kwade trouw: begrip,
functie en rechtsgevolgen - om een gemeenschappelijke ondergrond te ontwaren waarop de behandelde
toepassingsgevallen van de kwade trouw kunnen worden gefundeerd. deze masterproef neemt slechts één
aspect onder de loep van het onderzoek naar een overkoepelende theorie die een basis zou kunnen vormen
voor alle gevallen van kwade trouw.
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