
Trefwoordenregister 
(zie voor begrippen en uitdrukkingen onder "terminologie") 

 

A 
 

 

Aanhaling   
- bindende EU-rechtshandelingen 3.42 
- EU-instellingen, EU-lidstaten, etc. 3.40  
- jurisprudentie 3.44  
- parlementaire stukken 3.43  
- regeling met of zonder citeertitel 3.36, 3.37 
- verdragen 3.38, 3.39, 3.40 
- vindplaatsen in PbEU 3.46  
- vindplaatsen in Stb., Stcrt. en Trb. 3.45  
- wetsvoorstel 3.43  
Aanhalingstekens 5.3, 6.9, 6.11, 6.12 
Aanhef 3.53  
- van amvb of kb 4.6  
- van beleidsregel 4.9  
- van ministeriële regeling 4.8  
- van wet 4.5  
- wijziging van aanhef 6.7, 6.27 
Aanpassingsregeling 6.3  
Aanwijzingen voor de regelgeving   
- afwijking 1.2  
- definities 1.3  
- toepassingsbereik 1.1, 1.2 
Administratief beroep 5.54  
Administratieve boete: zie Bestuurlijke boete 
Adviescolleges 5.6  
Adviesverplichtingen 5.7  
Adviezen   
- over algemeen verbindende voorschriften of beleid van het 
Rijk 

5.7  

- over ontwerpregelingen 7.10  
- toezending adviezen aan Afdeling advisering van de Raad van 
State 

7.10  

- toezending adviezen aan Tweede Kamer 7.17  
- vermelding in toelichting 4.44  
Advisering door Afdeling advisering van de Raad van State   
- advisering over amendementen 7.16  
- advisering over ingrijpende wijziging 7.15  
- advisering over initiatiefvoorstel 7.26  
- intrekking adviesaanvraag 7.12  
- ondertekening memorie of nota van toelichting 4.52  
- spoedadvies 7.11  
- tijdstip toezending wetsvoorstel of ontwerp-amvb aan Afdeling 7.9  



- toezending adviezen aan Afdeling 7.10  
Afkondigingsblad van Aruba of Sint Maarten 4.31  
Afkortingen 3.9  
- "BES" in citeertitel 4.24  
- gebruik van afkortingen in citeertitel 4.25  
- suggestie voor afkorting citeertitel 4.24  
- verkorte aanhaling regelingen in toelichting 4.50  
- verkorte aanhaling verdragen in toelichting 3.39  
Afstemming   
- i.v.m. gevolgen voor decentrale overheden 7.2  
- met andere ministeries 7.1  
- met koninkrijkspartners 7.3  
Afwijking   
- bij experimenteerregeling 2.41  
- bij lagere regeling 2.31  
- tijdelijke afwijking 5.73  
- van Aanwijzingen 1.2  
- van algemene wetten 2.46  
- van andere bepalingen (terminologie) 3.35  
Algemeen bestuur 2.13  
Algemeen verbindende voorschriften 1.3, 2.17 - 2.22 
Algemene maatregel van bestuur 2.18, 2.26 
- tijdstip vaststelling amvb 2.33  
- voorschriften omtrent voordracht en ondertekening 2.27  
- zelfstandige amvb 2.22  
Algemene wet bestuursrecht   
- aansluiting bij terminologie Awb 2.47  
- bijlagen bij Awb (afwijkende rechtsbescherming) 5.49  
- toepassing in Caribisch Nederland 2.47  
- wijziging bijlagen bij Awb 5.52  
Algemene wetten, afwijking van ~ 2.46  
Alternatief karakter opsomming 3.60  
Alternatieven voor overheidsinterventie 2.3  
Ambtelijke bijstand: zie Bijstand   
Amendementen   
- advisering door Afdeling advisering van de Raad van State 7.16  
- departementale bijstand 7.20  
- geen nota van wijziging bij overneming amendement 6.31  
Arabische nummering   
- van artikelen en artikelleden 3.54, 3.58 
- van hoofdstukken, paragrafen e.d. 3.56  
Archiefbescheiden 5.66  
Artikelen   
- indeling 3.58, 3.59 
- indeling wijzigingsbepaling 6.15  
- nummering 3.54  
- nummering ingevoegde artikelen 6.16  
- nummering wijzigingsbepalingen 6.6  



- opschrift 3.57  
- regelingselement 3.54  
- vernummering bij wijziging 6.17, 6.18 
Artikelleden 3.58  
- verwijzing naar artikellid 3.29  
Aruba: zie Koninkrijkspartners   
Authentieke tekst verdrag 8.5  
 
B 
 

 

Basisregistraties 5.31  
Bedragen 3.21  
Bedrijfseffecten 2.10, 7.5 
Begrippen   
- aansluiten bij begrippen basisregistraties 5.31  
- aansluiten bij terminologie Awb 2.47  
- aansluiten bij terminologie hogere regeling 3.4  
- aansluiten bij terminologie internationale regelingen 3.5  
- uniformiteit van begrippen 3.7  
Begripsbepalingen 5.1 - 5.3  
- definiëren in regeling gebruikte afkortingen 3.9  
- wijze van opsomming 3.59  
Begripseenheid, vervangen gehele ~ 6.10  
Bekendmaking   
- bekendmaking voor inwerkingtreding 4.16  
- inwerkingtreding bepaling betreffende bekendmaking 4.19  
- van regelingen 4.26 - 4.30  
- van verdragen 8.16, 8.17 
Beknopte formuleringen 3.1  
Bekrachtiging, mededeling over ~ initiatiefvoorstel 7.26  
Beleidsregels   
- expliciete aanduiding 2.43  
- krachtens mandaat 2.44  
- toepassing Aanwijzingen op beleidsregels 1.3  
- vermelding grondslag 4.10  
Beperking, aan beschikking gestelde ~ 5.19  
Beroep: zie Bestuursrechtelijk rechtsbescherming   
Beroepskwalificaties, erkenning van ~ 5.28  
BES-eilanden: zie Caribisch Nederland   
Beslismomenten 2.8  
Besluiten van volkenrechtelijke organisaties 8.6 - 8.8  
- bekendmaking 8.16  
- toepassing Aanwijzingen op ~ 1.1  
- toepassing vaste verandermomenten op ~ 4.17  
- Wet raadgevend referendum 4.18, 4.27 
Bestendigheid van regelingen 2.6  
Bestraffende sanctie 2.47, 5.40 
Bestuurlijke boete 2.8, 5.40, 5.43 



Bestuurlijke lasten 2.10  
Bestuurlijke sanctie 2.47, 5.40 
Bestuursbevoegdheden   
- normering van bevoegdheden 2.14  
- toekenning van bevoegdheden 5.17 - 5.26  
Bestuursdwang, last onder ~ 5.40, 5.42 
Bestuursorgaan, in het leven roepen van ~ 2.21  
Bestuursrechtelijke rechtsbescherming 5.48 - 5.55  
Bestuursrechtelijke sancties 5.40 - 5.44  
Bewaring verdragen 8.15  
Beweegreden: zie Considerans   
Bijlage 3.61, 3.62 
- als regelingselement 3.53  
- bekendmaking door terinzagelegging 4.28  
- ondertekening ter inzage gelegde bijlage 4.41  
Bijstand, departementale ~   
- bij formuleren amendementen 7.20  
- bij formuleren initiatiefvoorstellen 7.23  
Bijzondere opsporingsambtenaren 5.38  
Bindende EU-rechtshandelingen 1.3  
- verwijzing naar ~ 3.42  
- voorbereiding, totstandkoming en implementatie 9.1 - 9.19  
Binding verdragen 8.21  
BNC-fiche 9.15  
Boete   
- bestuurlijke boete 2.8, 5.40, 5.43 
- strafrechtelijke boete 5.45  
Bonaire: zie Caribisch Nederland   
Burgerlijk Wetboek 3.34  
Burgers   
- lasten voor burgers 2.10  
- procedurele waarborgen jegens overheid 2.21  
- rechten en verplichtingen jegens elkaar 2.21  
 
C 
 

 

Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)   
- BES-hoofdstuk of -paragraaf in regeling 5.5  
- citeertitel specifieke BES-regeling 4.25  
- factoren waardoor Caribisch Nederland zich onderscheidt van 
Europees Nederland 

4.43  

- financiële gevolgen 4.46, 7.6 
- LGO-status 2.16  
- (mede)gelding regeling 2.16, 5.4 
- (mede)gelding verdrag 8.13  
- terminologie “Nederland” en “Europese deel van Nederland” 3.20  
- tijdsverschil met Europees Nederland bij inwerkingtreding 4.21  
- toekenning bevoegdheden aan de openbare lichamen 5.23  



- toelichting bij regeling: positie van Caribisch Nederland 4.43  
- toepasselijkheid Algemene wet bestuursrecht 2.47, 5.36, 5.48 
- toepasselijkheid EU-regelgeving 2.16  
Caribische delen van het Koninkrijk 3.20  
Certificatie, normalisatie en ~ 2.5, 3.48 
Citeertitel 4.24, 4.25 
- aanhalen regeling met of zonder citeertitel 3.36, 3.37 
- afkorting 4.24, 4.50 
- inwerkingtreding bepaling betreffende citeertitel 4.19  
- plaats in regeling 3.55  
- van beleidsregel 2.43  
- van tijdelijke regeling 5.72  
- vermelding in opschrift 4.4  
Civielrechtelijke handhaving 2.7  
Communautaire regelgeving: zie EU-regelgeving   
Competentie, rechterlijke ~ 5.50  
Concentratie van rechtsbescherming 5.53  
Concordantiebeginsel 7.3  
Conflictopwekkende factoren 2.8  
Considerans 3.53, 4.11 - 4.13 
- formulering 4.5  
- wijziging 6.7, 6.27 
Constitutionele toetsing 7.4  
Consultatie 4.44  
Contraseign: zie Ondertekening   
Cumulatief karakter opsomming 3.60  
Curaçao: zie Koninkrijkspartners   
 
D 
 

 

Decentrale overheden   
- afstemming i.v.m. gevolgen voor decentrale overheden 7.2  
- interbestuurlijk toezicht 5.24  
- toekennen bevoegdheden aan ~ 5.23  
- toetsing gevolgen voor decentrale overheden 7.6  
- vermelding gevolgen voor decentrale overheden 4.46  
Decentralisatie 2.13  
Definities: zie Begrippen en Begripsbepalingen   
Delegatie   
- aan de regering 2.26  
- aan een minister 2.24, 2.25, 2.28 
- begrenzing delegatie van regelgevende bevoegdheid 2.23  
- bestuursbevoegdheden aan ondergeschikten 5.22  
- gecontroleerde delegatie 2.36  
- grondwettelijke delegatieverboden 2.20  
- implementatie bindende EU-rechtshandelingen 9.8  
- inwerkingtreding delegatiebepalingen 4.19  
- mandaat van regelgevende bevoegdheid 2.30  



- nieuwe grondslag gedelegeerde regelgeving 6.8  
- onder vereiste van goedkeuring bij wet 2.40  
- ondertekening gedelegeerde regeling 4.34  
- parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving 2.35 – 2.40  
- primaat van de wetgever 2.19, 2.21 
- terminologie “delegatie” en “subdelegatie” 2.26  
- tijdelijke delegatie 2.39  
- uitvoering van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke 
organisaties 

8.11  

- van rechtswege verval van gedelegeerde regelgeving 6.24  
- voorhang tijdens recesperiode 2.38  
- voorhangprocedures 2.35 – 2.40  
- voorwaardelijke delegatie 2.37  
Delictsomschrijving 5.44  
Diensten   
- Dienstenrichtlijn 5.29, 5.30, 5.56, 7.7 
- Dienstenwet 5.29  
- wederzijdse erkenning 5.28  
Discretionaire bevoegdheden 2.14  
Doelstellingen van regeling 2.3  
Dollar 3.21  
Doorberekening van toelatings- en handhavingskosten 5.56, 5.57 
Doorlopende nummering   
- van regelingen 3.54, 6.17 
- van wetsvoorstellen 6.32, 6.33 
Doorwerking, tijdstip van ~ bij dynamische verwijzing naar EU-
richtlijnen 

9.10  

Draaiboek voor de regelgeving 1.1  
Duidelijkheid 2.6  
Dwangsom, last onder ~ 5.40, 5.42 
Dynamische verwijzing 3.47  
- naar bindende EU-rechtshandeling 9.10  
 
E 
 

 

ECLI 3.44  
Economisch delicten 5.47  
Eenheid van rechtsgang 5.51  
Eenvoud van regelingen 2.6  
Eerbiedigende werking 5.64  
Elementen van een regeling 3.53  
Engelstalige voorschriften 3.51  
Enuntiatief karakter opsomming 3.60  
Erkenning   
- van persoon of instelling 5.17  
- wederzijdse erkenning van goederen, keuringen of diensten 5.28  
EU-rechtshandelingen, bindende ~   
- aanhaling van ~ 3.42  



- definitie 1.3  
- verwijzing naar ~ 3.47, 9.10 
- voorbereiding, totstandkoming en implementatie 9.1 – 9.19  
EU-regelgeving 1.3, 3.40 
- verenigbaarheid met ~ 2.15  
EU-verdragen, EU-instellingen, EU-lidstaten, etc. 3.40  
Euratom-verordeningen, Euratom-richtlijnen, Euratom-
besluiten; 

3.40  

Euro 3.21  
Europese Economische Ruimte 3.41, 9.3 
Evaluatiebepaling 5.58  
- evaluatie experimenteerregeling 2.42  
- plaats in regeling 3.55  
Evenredigheidsbeginsel 2.11  
EVRM 3.39  
- verenigbaarheid met ~ 2.15  
Exclusieve werking 5.61  
Experimenteerregelingen 2.41, 2.42 
Externe partijen, vermelding inbreng van ~ 4.44  
 
F 
 

 

Ficties 3.10  
Financiële gevolgen   
- voor decentrale overheden 4.46, 7.2, 7.6 
- voor maatschappelijke sectoren 4.45, 7.5 
- voor rijksbegroting 4.45  
Functioneel bestuur 2.13  
 
G 
 

 

Gebruik van regelgeving 2.1 – 2.15  
Gecontroleerde delegatie 2.36  
Gedelegeerde regelgeving: zie Delegatie   
Geldboete: zie Boete   
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint 
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

5.50  

Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 5.50  
Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten: 
zie Koninkrijkspartners 

  

Goederen, regels betreffende ~   
- notificatie technische voorschriften 7.7, 7.8 
- wederzijdse erkenning 5.28  
Goedkeuring bij wet, delegatie onder vereiste van ~ 2.40  
Goedkeuring van verdragen   
- stilzwijgende goedkeuring 8.18 - 8.20  
- uitdrukkelijke goedkeuring 8.12, 8.13, 8.18 
- verdragen die uitsluitend voor Nederland gelden 8.10  



Grondslag   
- nieuwe grondslag uitvoeringsregeling 6.8  
- vermelding bij “gelet op” 4.10  
- wettelijke grondslag strafbaarstelling voorschriften beschikking 5.20  
- wettelijke grondslag voor intrekking of wijziging beschikking 5.41  
Grondwet   
- grondwettelijke delegatieverboden 2.20  
- verenigbaarheid met ~ 2.15  
 
H 
 

 

Haakjes, plaatsing woorden tussen ~ 3.13  
Handhaafbaarheid 2.7  
Handhavingskosten, doorberekening van ~ 5.56, 5.57 
Handleiding Wetgeving en Europa 1.1, 1.3 
Hardheidsclausules 5.25, 5.26 
Harmonisatie van regelgeving 2.45  
Hekje, gebruik van ~ bij nog onbekende nummering 5.69  
Herhalingen, vermijden van ~ 3.64  
Herstelsanctie 2.47, 5.40 
Hoger recht, verenigbaarheid met ~ 2.15  
Hogere regeling   
- afwijking bij lagere regeling 2.31  
- wijziging bij lagere regeling 2.32, 6.1 
Hoofdletters, gebruik van ~ 3.52  
- in citeertitel 4.25  
Hoofdstukken 3.56, 3.57 
Horizonbepaling 5.71  
Hulpbepalingen, inwerkingtreding van ~ 4.19  
 
I 
 

 

IAK 2.3, 2.52.7, 2.10, 2.12, 2.15, 2.41, 
4.43, 4.45, 5.58, 7.4, 7.5 

ICT-standaarden 3.49  
Implementatie van bindende EU-rechtshandelingen   
- aansluiting bij bestaande instrumenten 9.7  
- advisering over nieuwe EU-voorstellen 9.16  
- BNC-fiches 9.15  
- definitie 9.1  
- delegatie 9.8  
- dynamische en statische verwijzing 3.47, 9.10 
- implementatie door middel van bestaand recht 9.13  
- implementatie van EU-verordeningen 9.9  
- implementatieplan 9.17  
- inschakeling wetgevingsafdelingen 9.14  
- lastenluwe implementatie 9.5  
- nationale koppen 9.4  



- notificatie implementatieregeling 9.19  
- tijdstip aanhangigmaking implementatieregeling bij 
ministerraad 

9.18  

- toelichting implementatieregeling 9.11  
- toepassing Aanwijzingen 9.2  
- transponeringstabel 9.12  
- verplichting tot feitelijk handelen 9.6  
- Wet raadgevend referendum 4.18, 9.4 
Indeling   
- artikelen 3.58, 3.59 
- nader rapport 7.13  
- nota n.a.v. het verslag 7.18  
- nota van wijziging 6.27  
- regelingen 3.53 – 3.56  
- uitvoeringsregelingen 3.63  
- wijzigingsbepalingen 6.15  
- wijzigingsregelingen 6.5, 6.6 
Informatieparagraaf in toelichting 5.32  
Inhoudsopgave 4.30  
Initiatiefvoorstellen van wet   
- departementale bijstand 7.23  
- departementale inbreng 7.24  
- mededeling over bekrachtiging 7.26  
- ministerraadbehandeling 7.25  
- verwijzen naar ~ 3.43  
Instellingen, lasten voor ~ 2.10  
Integrale tekstpublicatie gewijzigde regeling 6.22  
- plaats in regeling 3.55  
- schrappen uitgewerkte bepaling met oog op ~ 6.13  
Interbestuurlijk toezicht 5.24  
Internationaalrechtelijke toetsing 7.4  
Internationale beleidsafspraken 8.1  
Interne regels 1.3, 2.1 
Internet, verwijzen naar informatie op ~ als onderdeel van 
normstelling 

3.50  

Intitulé: zie Opschrift   
Intrekking   
- adviesaanvraag Afdeling advisering van de Raad van State 7.12  
- bij regeling van gelijke orde 6.1  
- formulering intrekkingsbepaling 6.23  
- gevolgen intrekken wijzigingsregeling 6.26  
- plaats in regeling 3.55  
- van beschikkingen 5.21, 5.40, 5.41 
- van bij parlement aanhangige wetsvoorstellen 7.22  
- van regelingen 6.23 – 6.26  
- van uitgewerkte regelingen 6.25  
- van vervallen uitvoeringsregelingen 6.24  
Invoeringsregeling 6.3  



Inwerkingtreding 4.14  
- kenbaarheid tijdstip van inwerkingtreding 4.15  
- minimuminvoeringstermijn 4.17  
- modelbepalingen 4.21, 4.22, 4.23 
- plaats in regeling 3.55  
- terugwerkende kracht 5.62, 5.63 
- tijdsverschil tussen Europese deel en Caribische delen van het 
Koninkrijk 

4.21  

- van hulpbepalingen 4.19  
- van inwerkingtredingsbesluit 4.20  
- van referendabele wetten 4.18, 4.23, 8.14 
- vaste verandermomenten voor inwerkingtreding 4.17  
- vereiste van voorafgaande bekendmaking 4.16  
- volgorde bij gelijktijdige inwerkingtreding 5.70  
Inwerkingtredingsbesluit   
- inwerkingtreding van ~ 4.20  
- model 4.21  
- ondertekening van ~ 4.35  
- regelen volgorde van inwerkingtreding 5.70  
- toelichting bij ~ 4.42  
IVBPR 3.39  
- verenigbaarheid met ~ 2.15  
 
K 
 

 

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen 5.8 - 5.15  
Kamerstukken, verwijzing naar ~ 3.43  
Kennisgeving van implementatie 9.19  
Keuringen, voorschriften omtrent ~   
- notificatie ontwerpvoorschriften 7.7, 7.8 
- wederzijdse erkenning 5.28  
Koninkrijksaangelegenheden 3.25, 4.25, 7.2, 8.2 
Koninkrijkspartners (Aruba, Curaçao en Sint Maarten)   
- betrokkenheid bij rijksregelgeving 7.3  
- betrokkenheid bij verdragen 8.2  
Kosten handhaving en toelating 5.56, 5.57 
Kwaliteitseisen, overige ~ aan regelingen 2.12  
 
L 
 

 

Lagere regeling   
- afwijking van hogere regeling 2.31  
- intrekking bij hogere regeling 6.24  
- wijziging van hogere regeling 2.32, 6.1 
Lasten   
- voor burgers, bedrijven en instellingen 2.10, 7.5 
- voor de overheid 2.10, 4.45, 4.46, 7.2, 7.6  
Lastenluwe implementatie 9.5  



Lees- of begripseenheid, vervangen gehele ~ 6.10  
Lichaam van een regeling 3.53  
Lid 3.58  
- verwijzing naar artikellid 3.29  
Lidstaten van de Europese Unie 3.40  
Limitatief karakter opsomming 3.60  
 
M 
 

 

Maat houden 2014 5.56  
Machtigingsbepaling in goedkeuringswet verdrag 8.8, 8.12 
Mandaat   
- algemeen verbindende voorschriften 2.30  
- beleidsregels 2.44  
Medebetrokkenheid andere bewindspersonen   
- (mede)ondertekening regelingen 4.33  
- “minister die het mede aangaat” 3.24  
- ministeriële regelingen 2.28  
- ondertekening Kamerstukken 4.40  
- ondertekening memorie of nota van toelichting bij voordracht 
“mede namens” 

4.53  

- vermelding afspraken over medebetrokkenheid in toelichting 2.27  
- voordracht bij medebetrokkenheid 4.7  
Medebewind 2.21  
Medeondertekening: zie Medebetrokkenheid andere 
bewindspersonen 

  

Meeteenheden 3.22  
Memorandum van overeenstemming 8.1  
Memorie van antwoord   
- ondertekening 4.40  
- tijdstip indiening bij Eerste Kamer 7.21  
- vormgeving 7.18  
Memorie van toelichting 4.42  
- zie verder: Toelichting   
Milieueffecten 7.5  
Minimuminvoeringstermijn 4.17  
Minister   
- aanduiding van ministers 3.23 – 3.25  
- delegatie aan minister 2.24, 2.25, 2.28 
- minister ad interim 4.38  
- minister voor koninkrijksaangelegenheid 3.25  
- minister zonder portefeuille 3.23  
- wijzigingen in portefeuilleverdeling 4.39  
Ministerraadbehandeling   
- adviesaanvraag Afdeling advisering 7.9  
- EU-implementatiewet of -amvb 9.18  
- ingrijpend gewijzigde ontwerpregeling 7.15  
- initiatiefvoorstellen 7.25  



- intrekking adviesaanvraag Afdeling advisering 7.12  
- intrekking wetsvoorstel 7.22  
- nader rapport na ingrijpende kritiek Afdeling advisering 7.14  
- nota van wijziging 6.30  
- spoedadvies Afdeling advisering 7.11  
- verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties 8.6, 8.14, 8.18 
Misdrijven 5.46  
 
N 
 

 

Naamswijziging van ministerie 4.39  
Nader rapport   
- bij goedkeuring verdrag 8.18  
- ministerraadbehandeling bij ingrijpende kritiek Afdeling 
advisering 

7.14  

- ondertekening 4.7, 4.38, 4.39 
- “uitgebracht in overeenstemming met / mede namens” 4.6, 4.7 
- vormgeving 7.13  
- wetgevingstoets bij ingrijpende kritiek Afdeling advisering 7.4  
Nahang: zie Voorwaardelijke delegatie   
Nationale koppen bij implementatie 9.4  
Nederlandse taal 3.6  
Neveneffecten 2.9  
Niet-Nederlandstalige normen 3.51  
Niveaus, verdeling regeling in ~ 3.56  
Noodzaak regelgeving 2.2  
Normalisatie en certificatie 2.5, 3.48 
Normen van niet-publiekrechtelijke aard   
- kenbaarheid 4.29  
- verwijzing naar ~ 3.47, 3.48 
Normeren van bestuursbevoegdheden 2.14  
Normeren van gedragingen, handelingen of bevoegdheden 2.1  
Nota n.a.v. het verslag   
- ondertekening 4.40  
- termijn voor beantwoording verslag 7.19  
- vormgeving 7.18  
Nota van toelichting 4.42  
- zie verder: Toelichting   
Nota van verbetering 6.27  
Nota van wijziging   
- aanhef en indeling 6.27  
- ondertekening 4.40, 4.52, 6.29 
- overnemen amendement in plaats van nota van wijziging 6.31  
- toelichting 6.28  
- wetgevingstoets 6.30, 7.4 
Notificatie   
- (ontwerp)implementatieregeling 9.19  
- op grond van Dienstenrichtlijn 7.7, 7.8 



- staatssteunaspecten voorgenomen regelgeving 7.7  
- technische voorschriften 7.7, 7.8 
Novelle 6.34  
Nummering   
- aanduiding “(nieuw)” 6.19  
- Arabische of Romeinse nummering 3.54, 6.6 
- artikelen 3.54  
- artikelleden 3.58  
- doorlopende nummering wetsvoorstel 6.33  
- hoofdstukken, paragrafen e.d. 3.56  
- lettering of nummering van (sub)onderdelen 3.59, 6.15 
- nota van wijziging 6.27  
- vernummering en verlettering 6.17, 6.18 
- vernummering wetsvoorstel 6.32  
- wijzigingsregelingen 6.6, 6.15 
 
O 
 

 

Ondertekening   
- bijlage bij terinzagelegging 4.41  
- door minister ad interim 4.38  
- door Minister-President 4.37  
- inwerkingtredingsbesluit 4.35  
- Kamerstukken 4.40  
- nader rapport 4.7, 4.38, 4.39 
- nota van wijziging 4.40, 4.52, 6.29 
- onderdeel van regeling 3.53  
- regeling 4.33  
- toelichting bij regeling 4.52  
- uitvoeringsregelingen 4.34  
- verdrag 8.14  
- volgorde van ondertekening 4.36  
- voorschriften omtrent voordracht en ondertekening 2.27  
Onmiddellijke werking 5.61  
Ontheffing 5.17  
Opbouw van een regeling 3.53  
Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: zie Caribisch 
Nederland 

  

Opschortende werking van bezwaar of beroep 5.55  
Opschrift 3.53, 4.1 - 4.4 
- artikelen, hoofdstukken en paragrafen 3.57  
- beleidsregel 2.43  
- bijlage 3.62  
- tijdelijke regeling 5.72  
- wijziging van opschrift 6.7, 6.27 
Opsommingen 3.59, 3.60 
Opsporing van strafbare feiten 5.35  
Opsporingsambtenaren, bijzondere ~ 5.38  



Opsporingsbevoegdheden 2.21, 5.38 
Overgang van rechten krachtens publiekrecht 5.27  
Overgangsrecht 5.59, 5.60 
- bij nieuwe geschillenregels 5.65  
- m.b.t. archiefbescheiden 5.66  
- plaats in regeling 3.55  
- verwijzingen in overgangsrecht naar gewijzigde bepalingen 6.20  
Overheidsinterventie 2.3, 2.5 
Overtredingen 5.46  
 
P 
 

 

Paragrafen 3.56, 3.57 
Parlementaire behandeling wetsvoorstel 7.17 - 7.22  
Parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving 2.35 - 2.40  
Parlementaire goedkeuring verdragen 8.10 - 8.13, 8.19 - 8.20 
Parlementaire stukken, verwijzing naar ~ 3.43  
Periode, aanduiding einde van ~ 3.14  
Persoonsaanduidingen, sekseneutrale ~ 3.8  
Persoonsgegevens 5.33, 5.34 
Plaatsing   
- in Staatsblad 4.26, 4.31 
- in Staatscourant 4.26, 4.31 
- in Tractatenblad 8.16, 8.17 
Politie, assistentie van ~ 5.39  
Portefeuilleverdeling, wijzigingen in ~ 4.39  
Primaat van de wetgever 2.19, 2.21 
Privaatrechtelijke handhaving 2.7  
Procedures, vermelding bijzondere ~ in toelichting 4.44  
Publicatie integrale tekst gewijzigde regeling: zie Integrale 
tekstpublicatie 

  

Publicatieblad van Curaçao 4.31  
Publicatieblad van de Europese Unie 3.46  
 
R 
 

 

Raad van State: zie Advisering door Afdeling advisering van de 
Raad van State 

  

Rechten, overgang van ~ krachtens publiekrecht 5.27  
Rechtsbeginselen 2.15  
Rechtsbescherming: zie Bestuursrechtelijke rechtsbescherming   
Rechtsvermoeden, weerlegbaar ~ 3.10  
Rechtswaarborgen 2.14  
Reeks, aanduiding einde van een ~ 3.14  
Referendum, Wet raadgevend ~ 4.18, 4.23 
- EU-implementatieregelingen 9.4  
- verdragen 8.14, 8.19, 8.20 
Regelgevende bevoegdheid: zie Delegatie   



Regelgeving   
- kabinetsbeleid inzake regelgeving 2.12  
- noodzaak van regelgeving 2.2  
- voorafgaand onderzoek voor tot stand brengen regelgeving 2.3  
Regeling van gelijke orde 6.1  
Richtlijn: Zie EU-rechtshandelingen   
Rijkswetgeving   
- aanduiding bedragen 3.21  
- aanhef van van rijkswet of algemene maatregel van 
rijksbestuur 

4.5, 4.6 

- afstemming met koninkrijkspartners 7.3  
- citeertitel 4.25  
- concordantiebeginsel 7.3  
- goedkeuring van verdragen 8.10, 8.12 
- koninkrijksaangelegenheden 7.3, 8.2 
- minister voor koninkrijksaangelegenheid 3.25  
- opschrift van rijkswet of algemene maatregel van rijksbestuur 4.2  
- plaatsing in Afkondigingsbladen van Aruba en Sint Maarten en 
Publicatieblad van Curaçao 

4.31  

- termen “Koninkrijk”, “land”, “Nederland” en “Rijk” 3.20  
- tijdsverschil met Europees Nederland bij inwerkingtreding 4.21  
Romeinse nummering 6.6  
 
S 
 

 

Saba: zie Caribisch Nederland   
Samenloop van wetsvoorstellen 5.67, 5.68 
- nog onbekende nummering bij samenloop 5.69  
Sancties   
- bestuurlijke sancties 5.40  
- bestuursdwang en dwangsom 5.42  
- herstelsancties 2.47, 5.40 
- intrekking of schorsing beschikking 5.41  
- omschrijving met sancties bedreigde feiten 5.44  
- punitieve sancties 2.47, 5.40 
- strafsancties 5.45  
- van bestuursrechtelijke of civielrechtelijke aard 2.21  
Schorsing van beschikkingen 5.40, 5.41 
Sekseneutrale persoonsaanduidingen 3.8  
Sint Eustatius: zie Caribisch Nederland   
Sint Maarten: zie Koninkrijkspartners   
Slotartikelen 3.55  
- wijzigingsbepalingen in slotartikelen 6.15  
Slotformulier 3.53, 4.31 
- bij terinzagelegging bijlagen 4.32  
Spoedadvies Afdeling advisering van de Raad van State 7.11  
Spraakgebruik, aansluiten bij normale ~ 3.3, 5.1 
Staatsblad   



- plaatsing in Staatsblad 4.26, 4.31 
- vindplaatsen in Staatsblad 3.45  
Staatscourant   
- plaatsing in Staatscourant 4.26, 4.31 
- vindplaatsen in Staatscourant 3.45  
Staatssecretaris, aanduiding van ~ 3.26  
Staatssteunaspecten voorgenomen regelgeving 7.7  
Statische verwijzing 3.47  
- naar bindende EU-rechtshandeling 9.10  
Statuut voor het Koninkrijk, verenigbaarheid met ~ 2.15  
Stilzwijgende goedkeuring verdragen 8.19, 8.20 
Strafbare feiten 5.44 – 5.47  
- legaliteitsbeginsel 5.45  
- met straf te handhaven beschikkingsvoorschriften 5.20  
- misdrijven en overtredingen 5.46  
- opsporing van strafbare feiten 5.35, 5.38 
- strafbaarstelling als economisch delict 5.47  
- terugwerkende kracht 5.62  
Strafrechtelijke handhaving 2.7  
Subdelegatie 2.26  
Subsidies 2.3, 2.14, 2.21 
- verstrekking van subsidies 5.9  
 
T 
 

 

Tarieven   
- aanpassen tarieven bij lagere regeling 2.32  
- bestuurlijke boete 2.8, 5.43 
- doorberekening toelatings- en handhavingskosten 5.56, 5.57 
Technische bijstand: zie Bijstand   
Tekstpublicatie, integrale: zie Integrale tekstpublicatie   
Terinzagelegging van bijlagen 4.28  
- ondertekening bijlagen 4.41  
- slotformulier 4.32  
Terminologie (algemeen)   
- "Aanhangsel Handelingen" 3.43  
- "aanpassingsregeling" 6.3  
- "aanvraag" 2.47  
- "administratief beroep" 2.47  
- "administratieve rechter" 2.47  
- "adviseur" 2.47  
- "afdeling" 3.56  
- "algemene maatregel van (rijks)bestuur" 3.17  
- "als bedoeld" 3.31  
- "ambtenaar van politie" 5.39  
- "archiefbescheiden" 5.66  
- "basisregistraties" 5.31  
- "bedoeld" 3.31  



- "bekendmaking" 2.48  
- "belanghebbende" 2.47  
- "beleidsregel" 2.47  
- "beperking" 5.19  
- "beroep" 2.47  
- "berust (mede) op" 6.8  
- "BES" 4.25  
- "beschikking" 2.47  
- "besluit" 2.47, 3.17 
- "bestraffende sanctie" 2.47  
- "bestuurlijke boete" 5.40  
- "bestuurlijke boete" 2.47  
- "bestuurlijke sanctie" 2.47  
- "bestuursdwang" 5.40  
- "bestuursorgaan" 2.47  
- "bezwaar" 2.47  
- "bij (of krachtens) algemene maatregel van bestuur" 2.26  
- "bij ministeriële regeling" 2.28  
- "bij regeling van Onze Minister" 2.28  
- "bindende EU-rechtshandeling" 1.3, 3.40 
- "boek" 3.56  
- "c.q." 3.15  
- "Caribisch Nederland" 3.20  
- "Caribische delen van het Koninkrijk" 3.20  
- "circulaire" 2.1  
- "controle" 5.35  
- "daarop berustende bepalingen" 5.3  
- "deel" 3.56  
- "delegatie" 2.26, 2.47 
- "departement" 3.19  
- "departementaal" 3.19  
- "deze wet / die wet" 3.33  
- "dienen" 3.2  
- "dwangbevel" 2.47  
- "dwangsom" 5.40  
- "eilandsbestuur" 5.23  
- "en" 3.60  
- "en/of" 3.12  
- "Enig artikel" 3.54  
- "erkenning" 5.17  
- "EU-regelgeving, EU-rechtshandelingen" 1.3, 3.40 
- "EU-verordeningen, EU-richtlijnen, EU-besluiten" 3.40  
- "Europees Nederland" 3.20  
- "Europees Parlement" 3.40  
- "Europese Centrale Bank" 3.40  
- "Europese Commissie" 3.40  
- "Europese Raad" 3.40  
- "Europese Rekenkamer" 3.40  



- "gaat voor de toepassing van … gelden met ingang van" 9.10  
- "geacht" 3.10  
- "gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie 
van toepassing is" 

3.40  

- "geldboete" 5.45  
- "geldende spelling" 6.22  
- "geleidende brief" 3.43  
- "gelet op" 4.10  
- "gemeente" 5.23  
- "gemeentebestuur" 5.23  
- "genoemd" 3.31  
- "gevangenisstraf" 5.45  
- "goedkeuring" 2.47, 5.18 
- "handelende in overeenstemming met" 2.28, 4.8 
- "Handelingen" 3.43  
- "handhaving" 5.35  
- "hechtenis" 5.45  
- "herstelsanctie" 2.47  
- "het bepaalde in" 3.1  
- "Hof van Justitie van de Europese Unie" 3.40  
- "hoofdstuk" 3.56  
- "implementatie" 9.1  
- "in afwijking van" 3.35  
- "in ieder geval" 3.60  
- "in overeenstemming met" 4.6, 4.7 
- "indien en voor zover" 3.11  
- "inspectie" 5.35  
- "instemming" 5.17  
- "intrekken" 6.12  
- "invoegen" 6.11  
- "invoeringsregeling" 6.3  
- "Kamerstukken" 3.43  
- "komt te luiden" 6.9  
- "koninklijk besluit" 3.17  
- "koninklijke boodschap" 3.43  
- "Koninkrijk (der Nederlanden)" 3.20  
- "land" 3.20  
- "laatstelijk gewijzigd bij" 9.10  
- "last onder bestuursdwang" 2.47  
- "last onder dwangsom" 2.47  
- "lid" 3.58  
- "lidstaten van de Europese Unie" 3.40  
- "mandaat" 2.47  
- "mede namens" 4.6, 4.7 
- "mede verstaan onder" 5.3  
- "mededeling" 2.48  
- "memorandum van overeenstemming" 8.1  
- "memorie van toelichting" 4.42  



- "minister ad interim" 4.38  
- "Minister van Algemene Zaken 4.37  
- "Minister-President, Minister van Algemene Zaken" 4.37  
- "ministerie" 3.19  
- "ministerieel" 3.19  
- "ministeriële regeling" 2.28, 3.18 
- "misdrijven" 5.46  
- "moeten" 3.2  
- "naar de tekst zoals deze bij … is vastgesteld" 9.10  
- "nadere regels" 2.29  
- "Nederland" 3.20  
- "(nieuw)" 6.19  
- "noodzakelijk" (in considerans) 4.12  
- "nota van toelichting" 4.42  
- "of" 3.60  
- "onder" 3.59  
- "onder vernummering / verlettering van" 6.18  
- "onder vervanging van" 6.18  
- "onderdeel" 3.59  
- "onderscheidenlijk" 3.15  
- "Ons" 3.17  
- "ontheffing" 5.17  
- "onverminderd" 3.35  
- "Onze Minister / de Minister" 3.23  
- "Onze Minister die het mede aangaat" 3.24  
- "Onze Minister in zijn hoedanigheid van Minister van het 
Koninkrijk" 

3.25  

- "openbare lichamen" 5.23  
- "opsporing" 5.35  
- "overtreder" 2.47  
- "overtreding" 2.45, 5.46 
- "paragraaf" 3.56  
- "PbEG" 3.46  
- "PbEU" 3.46  
- "politietaak" 5.39  
- "provincie" 5.23  
- "provinciebestuur" 5.23  
- "Raad van de Europese Unie" 3.40  
- "regeling van gelijke orde" 6.1  
- "regels / nadere regels" 2.29  
- "respectievelijk" 3.15  
- "Rijk" 3.20  
- "slechts" 3.60  
- "Staatssecretaris van ..." 3.26  
- "Stb." 3.45  
- "Stcrt." 3.45  
- "sterke arm" 5.39  
- "subsidie" 2.47  



- "subsidieplafond" 2.47  
- "ten minste" 3.60  
- "tenzij bij wettelijk voorschrift anders bepaald" 3.35  
- "titel" 3.56  
- "toestemming" 5.17  
- "toevoegen" 6.11  
- "toezicht op de naleving" 5.35  
- "toezichthouder" 2.47, 5.36 
- "tot en met" 3.14  
- "Trb." 3.45  
- "uitsluitend" 3.60  
- "van overeenkomstige toepassing" 3.32  
- "van toepassing" 3.32  
- "van toepassing met dien verstande dat" 3.32  
- "verdrag" 8.1  
- "vergunning" 5.17  
- "verklaring van geen bezwaar" 5.18  
- "verlof" 5.17  
- "verstaan onder" 5.3  
- "vervallen" 6.12  
- "verzamelwet" 6.4  
- "volzin" 3.30  
- "voor zover" 3.11  
- "voorschriften (bij beschikkingen)" 5.20  
- "voorstel van (rijks)wet" 3.16  
- "voorwaarden" 5.20  
- "vrijstelling" 5.17  
- "werkt terug tot en met" 5.63  
- "wetsontwerp" 3.16  
- "wetsvoorstel" 3.16  
- "Wij" 3.17  
- "wordt geacht" 3.10  
- "wordt vervangen door" 6.9  
- "zin" 3.30  
- "zinsnede" 3.30  
Terughoudendheid met regelgeving 2.2  
Terughoudendheid met toezeggingen over nieuwe regelgeving 2.4  
Terugwerkende kracht 5.62, 5.63 
Tijdelijke delegatie 2.39  
Tijdelijke regelingen 5.71 - 5.73  
- experimentele regelingen 2.41, 2.42 
- tijdelijke voorziening bij zelfstandige amvb 2.22  
Tijdstip van inwerkingtreding 4.15 – 4.20  
Tijdstip vaststelling amvb 2.33  
Toelatingskosten, doorberekening van ~ 5.56, 5.57 
Toelichting   
- bijlagen bij toelichting 3.61  
- EU-implementatieregeling 9.11  



- geen nadere regels in toelichting 4.47  
- inhoud van toelichting 4.43  
- noodzaak 4.42  
- nota van wijziging 6.28  
- ondertekening 4.52  
- ondertekening bij voordracht “mede namens” 4.53  
- opbouw, indeling en formulering 4.48, 4.49 
- transponeringstabel 9.12  
- verantwoording van de regeling 4.43  
- verdragen 8.13  
- verkorte aanduiding regelingen in toelichting 4.50  
- verkorte aanduiding verdragen in toelichting 3.39  
- vermelding afspraken over medebetrokkenheid andere 
bewindspersonen 

2.27  

- vermelding bijzondere procedures totstandkoming regeling 4.44  
- vermelding inbreng externe partijen 4.44  
- vermelding uitgebrachte adviezen 4.44  
- vermelding vindplaatsen 4.51  
Toepassingsbereik Aanwijzingen 1.1, 1.2 
Toetsing ontwerpregelingen 7.4, 7.5, 7.6 
Toezeggingen over nieuwe regelgeving 2.4  
Toezicht op de naleving 5.35  
Toezichthouders   
- aanwijzing 5.36  
- bevoegdheden 2.21, 5.36 
- uitsluiten bevoegdheden 5.37  
Tractatenblad   
- plaatsing in Tractatenblad 8.16, 8.17 
- vindplaatsen in Tractatenblad 3.45  
Transponeringstabel EU-implementatieregeling 9.12  
Tuchtrecht 2.7  
 
U 
 

 

Uitdrukkelijke goedkeuring verdragen 8.10, 8.12, 8.13, 8.18 
Uitdrukkingen: zie Terminologie   
Uitgestelde werking 5.64  
Uitgewerkte bepalingen, laten vervallen van ~ 6.13  
Uitgewerkte regelingen, intrekken van ~ 6.25  
Uitkeringen, omschrijving van aard en omvang van ~ 2.8  
Uitvoeringslasten 2.10, 7.5, 7.6, 9.5 
Uitvoeringsregelingen   
- beperking aantal uitvoeringsregelingen 2.34  
- indeling van uitvoeringsregeling 3.63  
- nieuwe grondslag uitvoeringsregelingen 6.8  
- ondertekening 4.34  
- terminologie in uitvoeringsregelingen 3.4  
- zie ook: Delegatie   



Uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties 5.32  
 
V 
 

 

Vaste verandermomenten 4.17  
Verantwoording van de regeling 4.43  
Verdrag betreffende de Europese Unie 3.40  
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 3.40  
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie 

3.40  

Verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties   
- aanhaling 3.38, 3.39 
- advisering Afdeling advisering van de Raad van State 8.18  
- authentieke tekst 8.5  
- behandeling in ministerraad 8.14  
- bekendmaking 8.16, 8.17 
- betrokkenheid Aruba, Curaçao en Sint Maarten 8.2, 8.14, 8.21 
- bewaring 8.15  
- binding 8.21  
- definitie 8.1  
- implementatie in nationale wetgeving 8.4, 8.7, 8.9, 8.11 
- interdepartementale voorbereiding 8.3  
- machtigingsbepaling voor uitvoeringsbesluiten 8.8, 8.12 
- (mede)gelding voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten 8.12, 8.13 
- (mede)gelding voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba 8.12, 8.13 
- ondertekening 8.14  
- parlementaire goedkeuring 8.10, 8.12, 8.19, 8.20 
- rechtstreekse werking 8.3, 8.4, 8.9 
- toelichting 8.13  
- toepassing Aanwijzingen 1.1  
- toezending tekst aan parlement 8.17  
- verdragsrechtelijke gegevens 8.16  
- vertaling 8.5  
- voorbehouden 3.12, 3.13 
- voorbereiding 8.2 - 8.4, 8.6, 8.7, 8.9 
- voorbereiding wetgeving ter goedkeuring 8.9 - 8.13  
Verenigbaarheid met hoger recht 2.15  
Vergunningen 5.17  
- aan vergunning gestelde beperkingen 5.19  
- aan vergunning verbonden voorschriften 5.20  
- grondslag voor vergunningstelsel 2.21  
- intrekking of wijziging 5.21, 5.40, 5.41 
- vergunningstelsel in zin van Dienstenwet 5.29  
Verhandelbare rechten 5.27  
Verklaring van geen bezwaar 5.18  
Verlettering en vernummering: zie Nummering   
Verordening: zie EU-rechtshandelingen   
Verslag Tweede Kamer 7.18  



- beantwoording 7.19  
Vertaling van niet-Nederlandstalige normen 3.51  
Vervallen   
- terminologie "vervallen" en "intrekken" 6.12  
- van bijlage bij regeling 6.14  
- van rechtswege vervallen regeling 6.24  
- van uitgewerkte bepalingen 6.13  
Verwijzing   
- binnen artikel 3.27  
- dynamisch of statisch 3.47, 9.10 
- gebruik van verwijzingen 3.27  
- naar aanhef van een opsomming 3.29  
- naar bepalingen die zelf verwijzingen bevatten 3.27  
- naar bindende EU-rechtshandelingen 3.42, 9.10 
- naar een artikel, artikellid of onderdeel van een artikel 3.28, 3.29 
- naar een zin of zinsnede 3.30  
- naar ICT-standaarden 3.49  
- naar informatie op internet als onderdeel van normstelling 3.50  
- naar jurisprudentie 3.44  
- naar lagere regelingen 3.27  
- naar niet-Nederlandstalige normen 3.51  
- naar normalisatienormen 3.48  
- naar normen van niet-publiekrechtelijke aard 3.47, 4.29 
- naar parlementaire stukken 3.43  
- naar Publicatieblad van de Europese Unie 3.46  
- naar regeling met / zonder citeertitel 3.36, 3.37 
- naar Staatsblad, Staatscourant of Tractatenblad 3.45  
- naar verdragen 3.38, 3.39 
- naar vindplaatsen in toelichting 4.51  
- naar wetsvoorstellen 3.43  
- verbijzonderen van verwijzing 3.28  
- wijze van verwijzing 3.27, 3.29 
Verzamelwetten 6.4  
Vindplaatsen   
- vermelding van ~ in parlementaire stukken 3.43  
- vermelding van ~ in Publicatieblad van de Europese Unie 3.46  
- vermelding van ~ in Staatsblad of Staatscourant 3.36, 3.37, 3.45 
- vermelding van ~ in Tractatenblad 3.38, 3.45 
Volzin: zie Zin   
Voorafgaand onderzoek voor tot stand brengen regeling 2.3  
Voorbehouden bij verdragen 8.12, 8.13 
Voordracht   
- gezamenlijke ~ 2.27, 4.7 
- “mede namens” of “in overeenstemming met” 4.6, 4.7 
- van een amvb of kb 4.6, 4.7 
- van een wetsvoorstel 4.7  
- voorschriften omtrent voordracht en ondertekening 2.27  
Voorhangprocedures 2.35 - 2.40  



- inwerkingtreding bepalingen betreffende ~ 4.19  
Voorschriften   
- aan beschikking verbonden voorschriften 5.20  
- algemeen verbindende voorschriften 2.17  
- bij wet vast te stellen voorschriften 2.21  
- omtrent voordracht en ondertekening amvb 2.27  
Voorwaardelijke delegatie 2.37  
Vormgeving: zie Indeling   
Vreemde talen, woorden uit ~ 3.6  
Vrijheidsstraffen 5.45  
Vrijstelling 5.17  
 
W 
 

 

Wederzijdse erkenningsclausules voor goederen, keuringen of 
diensten 

5.28  

Werkgroep beoordeling nieuwe Commissievoorstellen (BNC) 9.15  
Werkingsduur   
- experimenteerregeling 2.41  
- tijdelijke regeling 5.71  
- verdrag 8.3  
Wet administratieve rechtspraak BES 2.47, 5.48 
Wet bescherming persoonsgegevens 2.46, 5.33 
Wet op de economische delicten 5.47  
Wet raadgevend referendum: zie Referendum   
Wetgever, primaat van de ~ 2.19  
Wetgevingstoetsing 7.4  
- nota van wijziging 6.30  
Wetsvoorstellen   
- intrekking aanhangig wetsvoorstel 7.22  
- samenloop van wetsvoorstellen 5.67 - 5.69  
- vernummering wetsvoorstel 6.32  
- verwijzen naar wetsvoorstellen 3.43  
Wijziging   
- bij regeling van gelijke orde 6.1  
- door middel van verzamelwet 6.4  
- nota van wijziging 6.27 - 6.30  
- van beschikkingen 5.21  
- van hogere regeling door lagere regeling 2.32  
- van opschrift of aanhef van een regeling 6.7, 6.27 
- van regelingen 6.7 - 6.22  
- van wetsvoorstellen 6.27 - 6.34  
Wijzigingsregeling   
- aanduiding "(nieuw)" 6.19  
- citeertitel 4.24  
- gevolgen intrekken wijzigingsregeling 6.26  
- harmonisatie bij gelegenheid van wijziging 2.45  
- in- of toevoegen van tekst 6.11  



- indeling regeling 6.5  
- indeling wijzigingsbepalingen 6.15  
- integrale tekstpublicatie gewijzigde regeling 6.22  
- nieuwe grondslag uitvoeringsregelingen 6.8  
- nieuwe regeling in plaats van wijziging 6.2  
- nummering ingevoegde artikelen 6.16  
- nummering wijzigingsbepalingen 6.6  
- terminologie "vervallen" of "intrekken" 6.12  
- vergelijkend overzicht oude en nieuwe bepalingen 6.21  
- vernummering en verlettering bestaande artikelen 6.17  
- vernummering en verlettering binnen een artikel 6.18  
- vervallen van bijlage bij regeling 6.14  
- vervallen van uitgewerkte bepalingen 6.13  
- vervanging gehele lees- of begripseenheid 6.10  
- vervanging van tekst 6.9  
- verwijzingen in overgangsrecht 6.20  
- volgorde bij wijziging meerdere regelingen 6.5  
Woordenlijst Nederlandse Taal 3.6  
 
Z 
 

 

Zelfregulering 2.3, 2.5, 3.48 
Zelfstandige algemene maatregel van bestuur 2.22  
Zelfstandige bestuursorganen   
- afhandeling lopende procedures bij overgang 5.16  
- bevoegdheid minister 5.14  
- inrichting 5.12  
- instelling bij of krachtens wet 5.9  
- noodzaak instelling 5.8  
- overgang personeel, rechten, bezittingen en verplichtingen 5.15  
- rechtspersoonlijkheid 5.11  
- regelgevende bevoegdheid 5.10  
Zin, aanhalen van volledige ~ 3.30  
Zinsnede, aanhalen van ~ 3.30  
Zwitserland 3.41, 9.3 
 


