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Aan: Dagelijks Bestuur stadsdeel Oud Zuid
Karel du Jardinstraat 65
1073TB Amsterdam
Afgegeven aan Balie

Amsterdam, 28 december 2009
Geacht Dagelijks Bestuur,
Op 23 december 2009 heeft de Raad van State uw besluit van 5 juni 2007 vernietigd.
U heeft mij derhalve ten onrechte kosten in rekening gebracht en beslag gelegd op mijn
woning.
Ik verzoek u thans de door mij reeds betaalde kosten en onkosten terug te betalen inclusief
de wettelijke rente zoals ik u reeds in mijn schrijven van 24 september 2007 heb
aangekondigd.
Doordat ik de kosten reeds op 25 september 2007 onder protest heb betaald, is de
gemeenschap een aanzienlijk bedrag bespaard gebleven aan advocaatkosten voor de
civiele procedure, omdat de procedure bij de bestuursrechter reeds liep en de civiele
rechter moest wachten op de definitieve uitspraak in het bestuursrechtelijke traject.
Ik heb op 24/25 september 2007 de volgende betalingen gedaan om het beslag op mijn
woning ongedaan te maken. Ik maakte kosten om de eigendomsstatus te verifiëren (10
Euro) en heb met de deurwaarder onderhandeld over de kosten voor de procedure (81
Euro) en betaalde de hoofdsom (45051Euro) en de rente (1802Euro).

Ik verzoek u uiterlijk op 5 januari 2010 op mijn reknr 3466047 over te boeken:
-

de op 25-09-07 betaalde hoofdsom
de op 25-09-07 betaalde rente
de op 25-09-07 betaalde deurwaarder
het op 24-09-07 betaalde overzicht kadaster
Totaal
Rente 25-09-07 t/m 31-12-07 (35/365) x 0,06
Rente 01-01-08 t/m 31-12-08 x 0,06
Rente 01-01-09 t/m 30-06-09 (180/360) x 0,06
Rente 01-07-09 t/m 05-01-10 (185/360) x 0,04
Totaal

45051,79
1802,72
81,61
10,46946,12
273,85
2833,20
1501,60
1059,74
52614,51 Euro

Hoogachtend,

H.Bremer
Bijlagen:
91223 Uitspraak Raad van State
90220 Hoger beroep Raad van State
70925 Betalingen september 2007
70924 Aanzegging wettelijke rente
70831 Dwangbevel voor 55000 Euro
70712 Beroepsschrift
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