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Geen personeel op de loonlijst? Maar gebruik maken van de 
fl exibele dienstverlening van Europark Advocatuur? 
 
Wat maakt Europark Advocatuur uniek:
•  Professionele telefonische bereikbaarheid volgens uw instructies, inclusief afspraken- en agendabeheer
•  Hoogwaardige secretariële ondersteuning, zoals het uitwerken van digitale bestanden tot een 

Word-document, desgewenst in uw eigen huisstijl
• Aantoonbare kostenbesparing 
• Geen langlopende contracten
• Ruime ervaring in de juridische sector

Kijk op onze website www.europark.nl/advocatuur of mail naar info@europark.nl 
of bel 055 – 599 78 99 en vraag vrijblijvend een offerte aan.

Met de fl exibele inzet van de dienstverlening van Europark Advocatuur, 
verlaagt u uw kantoorkosten aanzienlijk!

Durft ú het aan?

verruiMing  
FouilleerBevoegDheDen
StatuS Wetsvoorstel 33 112 (Wijziging 
van de Gemeentewet, de Wet wapens 
en munitie en de Politiewet 2012 (ver-
ruiming fouilleerbevoegdheden)) is op 
21 mei 2014 (Stb. 191) tot wet verheven.
inhouD De mogelijkheden tot preventief fouil
leren worden ruimer. De wet regelt de zogenaamde 
veiligheidsfouillering, vervoersfouillering, inslui
tingsfouillering en feitgecodeerde afdoening. De 
officier van justitie in een veiligheidsrisicogebied kan 
straks in een spoedeisende situatie mondeling, dus 
sneller, bevel geven tot een fouilleeractie. Doel: de 
veiligheid op straat en de arbeidsomstandigheden 
voor de politie verbeteren. De burgemeester krijgt 
de bevoegdheid om in onvoorziene spoedeisende 
gevallen direct een gebied aan te wijzen waar voor 
maximaal twaalf uur preventief gefouilleerd mag 
worden (‘incidentele fouillering’). De officier van 
justitie moet goedkeuring achteraf geven. De wijzi
ging van de artikelen 7 en 9 van de Politiewet 2012 
(art. III) treedt nog niet in werking. De minister heeft 
de Eerste Kamer toegezegd om een wetsvoorstel in 
procedure te brengen waarin een bepaling wordt 
aangepast, in die zin dat de beslissing over een on
derzoek in het lichaam van iemand in een politiecel 
wordt genomen door de officier van justitie.

in Werking Wijziging van de Wet wapens en 
munitie en de Politiewet 2012: 1 juli 2014. Wijziging 
van de Gemeentewet: later.

WMo 2015 
StatuS Wetsvoorstel 33 841 houdende 
regels inzake de gemeentelijke onder-
steuning op het gebied van zelfred-
zaamheid, participatie, beschermd 
wonen en opvang (Wet maatschappelij-
ke ondersteuning 2015) is op 9 juli 2014 
(Stb. 280) tot wet verheven. 
inhouD Gemeenten worden verantwoordelijk voor 
het ondersteunen van de zelfredzaamheid en parti
cipatie van mensen met een beperking, chronische 
psychische of psychosociale problemen. De bedoe
ling is dat deze mensen zo lang mogelijk in de eigen 
leefomgeving blijven. Voor mensen met psychische 
problemen of die bijvoorbeeld als gevolg van huise
lijk geweld niet thuis wonen, voorzien gemeenten 
in beschermd wonen en opvang. De overheveling 
van taken uit de AWBZ naar de Wmo gaat met een – 
inmiddels afgezwakte – bezuiniging gepaard (Eerste 
Kamer, 33 841, M). Een motie om de inwerkingtre
ding uit te stellen tot 2016 is verworpen.

in Werking Deels 19 juli 2014, deels 1 januari 2015 
(zie Stb. 2014, 281).

oMgevingsWet
StatuS Wetsvoorstel 33 962 (Regels over 
het beschermen en benutten van de 
fysieke leefomgeving (Omgevingswet)) 
is op 16 juni 2014 ingediend bij de 
Tweede Kamer. 
inhouD Het kabinet wil het omgevingsrecht vereen
voudigen en samenvoegen in één Omgevingswet. De 
huidige vijftigduizend bestemmingsplannen en be
heersverordeningen worden straks circa vierhonderd 
omgevingsplannen. Procedures moeten dan sneller 
gaan. Dat moet kosten en onderzoekslasten besparen 
volgens de regering. Het wetsvoorstel vervangt: 

–  de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Crisis en 
herstelwet, de interimwet stadenmilieube
nadering, de Ontgrondingenwet, de Planwet 
verkeer en vervoer, de Spoedwet wegverbreding, 
de Tracéwet, de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, de Wet ammoniak en veehou
derij, de Wet geurhinder en veehouderij, de 
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden, de Wet inzake de luchtver
ontreiniging en de Wet ruimtelijke ordening;

–  de Waterwet, behalve de regelingen voor het 
deltaprogramma en het financiële hoofdstuk; 

–  de Woningwet: bouwregelgeving;
–  de Wet milieubeheer: regelgeving over plaatsge

bonden activiteiten; 
–  de Monumentenwet 1988: vergunning ar

cheologische rijksmonumenten, beschermde 
stads en dorpsgezichten en archeologische 
monumentenzorg in bestemmingsplannen; 

–  de Wet beheer rijkswaterstaatswerken: vergun
ning;

–  de Spoorwegwet en de Wet lokaal spoor: omge
vingsregime; 

–  de Wet bereikbaarheid en mobiliteit: ruimtelijke 
doorwerking; 

–  de Wet luchtvaart: ruimtelijke beperkingen; 
–  de Mijnbouwwet: milieuregelgeving voor de 

exclusieve economische zone en veiligheidszone; 
–  gedoogplichten uit diverse wetten.
Wetsvoorstel en memorie van toelichting tellen 
samen 731 pagina’s. Daar komen straks de Invoe
ringswet en de uitvoeringsregelingen nog bij. De 
Raad van State meende dat het wetsvoorstel te veel 
wezenlijke zaken aan de lagere wetgever overlaat 
en adviseerde mede daarom kritisch (‘niet, dan na
dat...’). De Eerste Kamer heeft de regering gevraagd 
in oktober een technische briefing te verzorgen over 
het wetsvoorstel.

in Werking Beoogd vanaf 2018.

Voor advocaten relevante Haagse 
voornemens en nieuwe wetten.
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