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aCtiVeRen BeleggingSVeRZekeRDen
StatuS Eenieder kan tot 6 april 2015 via 
internetconsultatie.nl reageren op een 
concept van het Besluit houdende ver-
plichting tot het activeren klanten met 
een beleggingsverzekering.
inHoUD Het besluit introduceert voor verzekeraars 
die beleggingsverzekeringen uit het verleden 
in portefeuille hebben, de verplichting om de 
klanten te ‘activeren’, zodat die inzicht krijgen 
in de financiële situatie van hun polis, overzicht 
krijgen van hun verbetermogelijkheden en, indien 
gewenst, stappen ondernemen om hun situatie te 
verbeteren.
In werkIng Beoogd 1 juli 2015.

BeStUURlijke MaatRegelen  
teRRoRiSMeBeStRijDing
StatuS Eenieder kan tot 29 april 2015 
via internetconsultatie.nl reageren op 
het conceptwetsvoorstel Tijdelijke wet 
bestuurlijke maatregelen terrorisme-
bestrijding
inHoUD Volgens het voorstel kan de minister 
van V&J straks, ‘indien dat noodzakelijk is met 
het oog op de bescherming van de nationale 
veiligheid, aan een persoon die op grond van zijn 
gedragingen in verband kan worden gebracht 
met terroristische activiteiten of de ondersteuning 
daarvan’ een meldplicht, gebieds- of contactverbod 
opleggen. Ook andere bestuurlijke maatregelen 

zijn mogelijk, zoals beëindiging van uitkering, 
financiële toelage of studiefinanciering. En als het 
gegronde vermoeden bestaat dat iemand zich in 
het buitenland zal aansluiten bij een terroristische 
strijdgroep, kan de minister hem een uitreisverbod 
opleggen. De maatregelen gelden hoogstens zes 
maanden en kunnen telkens met eenzelfde termijn 
worden verlengd. Tegen de maatregelen kan de 
betrokkene rechtstreeks in beroep bij de rechter 
met een versnelde procedure. Opzettelijk handelen 
in strijd met één van deze vrijheidsbeperkende 
maatregelen is strafbaar. Voorlopige hechtenis 
is mogelijk. Verder voorziet het wetsvoorstel 
in de mogelijkheid voor bestuursorganen om 
vergunningen, subsidies, erkenningen en 
ontheffingen in te trekken of niet te verlenen. 
De maatregelen zijn aangekondigd in het 
Actieprogramma integrale aanpak jihadisme. 
De nieuwe voorstellen komen boven op de al 
bestaande ‘paspoortmaatregel’ van artikel 23 
Paspoortwet en de bestaande bevoegdheden 
met betrekking tot terroristische misdrijven in 
het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek 
van Strafrecht. Zij komen ook boven op eerdere 
regeringsplannen, vervat in het bij de Tweede 
Kamer aanhangige wetsvoorstel 34 016 (wijziging 
van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter 
verruiming van de mogelijkheden voor intrekking 
van het Nederlanderschap bij terroristische 
misdrijven) en in het conceptwetsvoorstel tot 
intrekken van het Nederlanderschap in het belang 
van de nationale veiligheid (zie Advocatenblad 
februari 2015). 

in weRking Nog niet bekend. De wet vervalt 
automatisch vijf jaar na inwerkingtreding.

woningCoRpoRatieS nieUwe Stijl
StatuS De wetsvoorstellen 32 769 (Her-
zieningswet toegelaten instellingen 
volkshuisvesting) en 33 966 (Novelle 
Herzieningswet toegelaten instellingen 
volkshuisvesting) zijn op 17 maart una-
niem aanvaard door de Eerste Kamer.
inHoUD Wijziging van de Woningwet. Het 
taakgebied van corporaties wordt beperkt tot het 
bouwen en beheren van woningen voor lage 
inkomens. Verder wordt het toezicht versterkt 
(Autoriteit woningcorporaties), de rol van de 
gemeente groter en krijgen huurders meer 
zeggenschap. Het nieuwe corporatiebestel moet op 1 
juli 2015 van kracht worden.

In weRking Beoogd 1 juli 2015, gefaseerde 
inwerkingtreding mogelijk.

taaleiS paRtiCipatiewet
StatuS Wetsvoorstel 33 975 (wijziging 
van de Wet werk en bijstand teneinde 
de eis tot beheersing van de Nederland-
se taal toe te voegen aan die wet (Wet 
taaleis WWB)) is op 17 maart aangeno-
men door de Eerste Kamer. PVV, VVD, 
PvdA, CDA en SGP stemden voor.
inHoUD Wijziging van de Wet werk en bijstand 
(inmiddels omgedoopt tot Participatiewet). De 
voorwaarden in het kader van de bijstand worden 
uitgebreid met de eis tot beheersing van de 
Nederlandse taal.

in weRking Beoogd 1 juli 2015.

Voor advocaten relevante Haagse 
voornemens en nieuwe wetten.

Marian Verburgh

intussen op het binnenhof

‘Doe-het-zelven’ 
of deze keer een professioneel onderzoek?
Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. is ervaren specialist in 
forensic accounting en forensic IT. Wij maken actief gebruik van de kennis en 
expertise uit het netwerk van Grant Thornton International, gevestigd in 
ruim 120 landen. Wilt u meer weten? Kijk op www.gt.nl/fi s

Neem contact op met één van onze forensisch specialisten: 
Peter Schimmel:  T 088 - 676 94 17
Mark Hoekstra:  T 088 - 676 94 33
E gtfi s@gt.nl
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www.sdu.nl/letselschade➔

www.sdu.nl/letselschade
Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk en OpMaat Letselschade

TLP
T i j d s c h r i f T L e Ts e L s c h a d e i n 
d e r e c h Ts p r a k T i j k

WWW.TLP-ONLINE.NL

Efficiënt de schade regelen bij licht letsel. Kan dat?
M. van Dijk

Verslag themadag voor de rechtspraak ‘Gezondheid 
verzekerd?’
Mr. drs. ing. J.H.L.M. de Dood en mr. drs. E.C. Huijsmans

Moet de functionele mogelijkhedenlijst worden vervangen?
E.P. Audenaerde
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✔ signaleert ontwikkelingen en 
relevante jurisprudentie

✔ houdt u op de hoogte van (het 
voortraject van) aankomende 
wetgeving

✔ is zeer praktijkgericht en 
direct toepasbaar

✔ uniek: behandelt naast 
juridische ook medische en 
rekenkundige aspecten  
van letselschade

Tijdschrift letselschade in 
de rechtspraktijk (TLP)

Complete online databank met:
✔ relevante wet- en regelgeving
✔ jurisprudentie inclusief 

annotaties
✔ commentaren op de wet
✔ praktijktijdschrift TLP
✔ dagelijks nieuws 

OpMaat Letselschade

Verdiepen

Oriënteren

Bijblijven

Uit onderzoek is gebleken dat de letsel-
schadespecialist zijn/haar informatie uit 
diverse (en dure) bronnen haalt. Dat is nu 
verleden tijd. Sdu biedt met een nieuwe 
OpMaat, Nieuwsbrief en Praktijktijdschrift 
een totaalpakket op het gebied van 
letselschade. U bent vanaf nu verzekerd van 
een compleet aanbod voor een scherpe prijs.

Nieuw: complete 
vakinformatie voor 
letselschadejuristen 
en -advocaten

Maak kennis 

via een gratis 

proef -

abonnement


