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Annex 10  Overview of relevant Dutch legislative and related 

documents regarding financial and prudential reporting 

developments 
This annex presents, in chronological order, an overview of legislative documents (acts and related 

Administrative Decrees) regarding financial and prudential reporting requirements and changes in 

the relevant acts and Decrees. Underlying reports and bills are mentioned only for major revisions. 

Table 10.1: Overview of relevant Dutch legislation and related documents regarding financial and prudential   

reporting developments 

Year Issuer Title 

   

1826 Secretaris van Staat Wet van den 23sten maart 1826, inhoudende den tweeden titel van het eerste boek van het 
wetboek van koophandel 

1826 Secretaris van Staat Wet van den 23sten maart 1826, inhoudende den derden titel van het eerste boek van het 
wetboek van koophandel 

1830 Secretaris van Staat Besluit van den 5den juli 1830, houdende bepaling van het tijdstip der invoering van de nieuwe 
wetboeken en van de regterlijke organisatie 

1830 Secretaris van Staat Besluit van den 16den juli 1830, houdende bepalingen omtrent het oprigten van 
maatschappijen van levensverzekering en andere genootschappen van dien aard 

1831 Secretaris van Staat Besluit van den 5den januari 1831, houdende opschorting der invoering van de nationale 
wetgeving en regterlijke instellingen 

1831 Secretaris van Staat Besluit van den 24sten februari 1931, tot herziening der reeds aangenomen wetboeken, en der 
wet op de organisatie der regterlijke magt en het beleid der justitie 

1833 Secretaris van Staat Besluit van den 2den mei 1833, waarbij dat van den 16 juli 1830, nopens de maatschappijen 
van levensverzekering, nader wordt toegelicht 

1833 Secretaris van Staat Besluit van den 3den december 1833, houdende algemene voorschriften, ten aanzien der 
statuten van naamlooze vennootschappen 

1835 Secretaris van Staat Wet van den 26sten december 1835, houdende veranderingen in het eerste boek van het 
wetboek van koophandel 

1838 Secretaris van Staat Besluit van den 10den april 1838, houdende bepaling van het tijdstip waarop de invoering der 
nieuwe Nederlandsche wetgeving en de instelling van den Hoogen Raad zal plaats hebben 

1840 Secretaris van Staat Besluit van den 10den julij 1840, omtrent het getal der leden, vereischt tot vestiging der 
instellingen van levensverzekering, enz., vallende in de termen der besluiten van                     
den 16den julij 1830 en den 2den mei 1833 

1840 Secretaris van Staat Besluit van den 10den julij 1840, ter verklaring dat de daarbij vermelde instellingen, vallende in 
de termen der besluiten van den 16den julij 1830 en 2den mei 1833, zoo als zij thans zijn 
ingerigt, niet kunnen worden goedgekeurd 

1840 Secretaris van Staat Besluit van den 10den julij 1840, omtrent de openbaarmaking der lijst van goedgekeurde en 
niet goedgekeurde instellingen, vallende in de termen der besluiten van den 16den julij 1830 
en 2den mei 1833 

1845 Ministers van 
Binnenlandsche Zaken 
en Justitie 

Besluit van den 9en december 1845, houdende aanvullingen der bepalingen nopens de 
maatschappijen van levensverzekering en andere instellingen van dien aard 

1871 Minister van Justitie Ontwerp van wet tot regeling der naamlooze vennootschappen 

1885 Commissie van 
Reesema 

Verslag van de commissie tot voorlichting der regeering omtrent eene wettelijke regeling 
betreffende de inrichtingen van levensverzekering 

1891 Commissie Kist Ontwerpen van wet met memoriën van toelichting, den Koning aangeboden door de 
staatscommissie, tot herziening van het wetboek van koophandel, ingesteld bij Zijner 
Majesteits besluit van 22sten november 1879 

1897 Commissie 
Molengraaff 

Verslag der staatscommissie belast met het ontwerpen van eene wettelijke regeling van het 
levensverzekeringbedrijf 

1903 Vereeniging voor 
Levensverzekering 

Concept-wet ter regeling van den rechtstoestand en de publicatiën van levensverzekerings-
ondernemingen 

1910 Vereeniging voor 
Levensverzekering 

Ontwerp eener wet betreffende het levensverzekeringsbedrijf in het Koninkrijk der 
Nederlanden alsmede een overzicht der Engelsche, Zwitsersche, Duitsche, Deensche, Fransche 
en New-Yorksche Verzekeringswetten, delen I, II en III 

1910 Minister van Justitie Ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het wetboek van koophandel 
omtrent de naamlooze vennootschap van koophandel en van daarmee samenhangende 
artikelen in dat wetboek en in het wetboek van strafrecht 

1912 Minister van 
Binnenlandsche Zaken 

Ontwerp van wet tot regeling van het levensverzekeringbedrijf 
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Table 10.1: Overview of relevant Dutch legislation and related documents regarding financial and prudential   

reporting developments – continued (1) 

Year Issuer Title 

   

1914 Minister van Justitie Wet van den 4den september 1914, houdende bepalingen betreffende den geld- en 
fondsenhandel in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden 

1918 Minister van Justitie Wet van den 26sten juli 1918, tot instelling van een handelsregister  

1920 Commissie Niemeijer Rapport in zake de wettelijke regeling van het levensverzekeringbedrijf 

1921 Minister van Justitie Ontwerp van wet, houdende voorschriften ten aanzien van levensverzekeringmaatschappijen, 
welke bijzondere voorziening behoeven 

1921 Minister van Justitie Besluit van den 9den maart 1921, bepalende het tijdstip van inwerkingtreding van de 
gewijzigde handelsregisterwet 

1921 Minister van Justitie Wet van den 29sten april 1921, houdende voorschriften ten aanzien van 
levensverzekeringmaatschappijen, welke bijzondere voorziening behoeven 

1921 Minister van Justitie Ontwerp van wet tot regeling van het levensverzekeringbedrijf 

1923 Minister van Justitie Wet van den 22sten december 1922, tot regeling van het levensverzekeringbedrijf 

1923 Minister van Justitie Besluit van den 2den juli 1923, tot intrekking van de Koninklijke besluiten, houdende regelen 
nopens maatschappijen van levensverzekering en dergelijke instellingen 

1923 Minister van Justitie Besluit van den 1sten november 1923, houdende vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet op het levensverzekeringbedrijf 1922 

1923 Minister van Justitie Besluit van den 5den november 1923, houdende een algemeenen maatregel van bestuur,      
als bedoeld bij artikel 15, lid 2, der wet op het levensverzekeringbedrijf 1922 

1925 Minister van Justitie Gewijzigd ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het wetboek van 
koophandel omtrent de naamlooze vennootschap van koophandel en daarmee 
samenhangende artikelen in het wetboek van strafrecht 

1925 Minister van Justitie Besluit van den 18den juli 1925, houdende algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
artikel 27 der wet op het levensverzekeringbedrijf 1922 

1927 Minister van Justitie Nader gewijzigd ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het wetboek 
van koophandel omtrent de naamlooze vennootschap van koophandel en daarmee 
samenhangende artikelen in het wetboek van strafrecht 

1928 Minister van Justitie Wet van den 2den juli 1928, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen omtrent de 
naamlooze vennootschap en regeling van de aansprakelijkheid voor het prospectus 

1928 Minister van Justitie Besluit van den 8sten september 1928, houdende vaststelling van de dag van inwerkingtreding 
van de wet van den 2den juli 1928, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen omtrent de 
naamlooze vennootschap en regeling van de aansprakelijkheid voor het prospectus 

1929 Minister van Justitie Ontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 42c (nieuw) en 42 (nieuw) van het wetboek van 
koophandel (balans en winst-en verliesrekening) 

1929 Minister van Justitie Wet van den 25sten juni 1929, houdende wijziging van de artikelen 42c (nieuw) en 42 (nieuw) 
van het wetboek van koophandel (balans en winst- en verliesrekening) 

1929 Minister van Justitie Besluit van den 3den augustus 1929, houdende aanwijzing van de beurs, bedoeld in artikel 42c, 
onder c, van het wetboek van koophandel 

1937 Minister van Justitie Wet van den 22sten mei 1937, tot wijziging van de wet op het levensverzekeringbedrijf 

1939 Minister van Justitie Besluit van 10 october 1939, tot nadere wijziging van het besluit van 18 juli 1925, houdende 
algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 27 der wet op het 
levensverzekeringbedrijf 1922 

1948 Minister van Justitie Wet van 23 april 1948, houdende nieuwe bepalingen nopens het statuut van                             
De Nederlandsche Bank N.V. (bankwet 1948) 

1949 Minister van Justitie Wet van 17 maart 1949, houdende vaststelling van een regeling betreffende verplichte 
deelneming in een bedrijfspensioenfonds 

1950 Minister van Justitie Besluit van 8 december 1950 tot vaststelling van een nieuwe algemene maatregel van bestuur 
tot uitvoering van de artikelen 27 en 28 van de wet op het levensverzekeringbedrijf 

1952 Minister van Justitie Wet van 18 januari 1952, houdende regeling van het toezicht op het credietwezen 

1952 Minister van Justitie Wet van 15 mei 1952, houdende regelen betreffende pensioen- en spaarvoorzieningen 

1954 Minister van Justitie Wet van 16 september 1954, houdende invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt 
en oprichting van een notarieel pensioenfonds 

1954 Minister van Justitie Besluit van 24 december 1954, houden wijziging van het Koninklijk besluit                                 
van 8 december 1950 tot vaststelling van een nieuwe algemene maatregel van bestuur tot 
uitvoering van de artikelen 27 en 28 van de wet op het levensverzekeringbedrijf 

1955 Minister van Justitie Besluit van 22 oktober 1955 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 8 december 1950 
(modelstaten levensverzekeringbedrijf) 

1956 Minister van Justitie Wet van 21 juni 1956, houdende gewijzigde vaststelling van de wet toezicht kredietwezen 

1958 Minister van Justitie Wet van 6 juni 1958, houdende wijziging van artikel 8 van de wet op het 
levensverzekeringbedrijf 

1960 Minister van Justitie Wet van 12 mei 1960 tot vaststelling van boek 2 van het nieuwe burgerlijk wetboek 

 



A-161 
 

Table 10.1: Overview of relevant Dutch legislation and related documents regarding financial and prudential   

reporting developments – continued (2) 

Year Issuer Title 

   

1961 Minister van Justitie Besluit van 6 september 1961, houdende wijziging van het Koninklijk besluit                             
van 8 september 1950, tot uitvoering van de artikelen 27 en 28 der wet op het 
levensverzekeringbedrijf (modelstaten levensverzekeringbedrijf) 

1961 Minister van 
Financiën 

Ontwerp van wet op het schadeverzekeringsbedrijf 

1964 Minister van 
Financiën 

Wet van 23 september 1964, houdende bepalingen ten aanzien van het 
schadeverzekeringsbedrijf (wet op het schadeverzekeringsbedrijf) 

1965 Commissie Verdam Herziening van het ondernemingsrecht: rapport commissie ingesteld Minister van Justitie     
d.d. 8 april 1960 

1966 Minister van Justitie Besluit van 23 augustus 1966, houdende inwerkingtreding van de wet op het 
schadeverzekeringsbedrijf 

1967 Minister van Justitie Besluit van 7 februari 1967, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 24, zesde lid, en artikel 45 van de wet op het schadeverzekeringsbedrijf 

1967 Minister van Justitie Wet van 30 juni 1967, houdende vaststelling van algemene bepalingen omtrent de bestraffing 
van schending van geheimen 

1968 Minister van Justitie Ontwerp van wet houdende wettelijke bepalingen met betrekking tot de jaarrekening van 
ondernemingen 

1970 Minister van Justitie Wet van 10 september 1970, houdende wettelijke bepalingen met betrekking tot de 
jaarrekening van ondernemingen 

1970 Minister van Justitie Besluit van 30 oktober 1970, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de 
wet op de jaarrekening van ondernemingen 

1971 Minister van Justitie Wet van 29 april 1971, houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de eerste 
richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 maart 1968 inzake het 
vennootschapsrecht 

1971 Minister van Justitie Wet van 3 mei 1971, houdende regeling van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid 

1971 Minister van Justitie Wet van 3 mei 1971, houdende aanpassing van de wetgeving in verband met de regeling van 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (aanpassingswet besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) 

1971 Minister van Justitie Besluit van 1 juni 1971, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet 
van 29 april 1971 tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de eerste richtlijn van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 maart 1968 inzake het vennootschapsrecht, de 
wet van 3 mei 1971 houdende regeling van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, de wet van 3 mei 1971 tot aanpassing van de wetgeving in verband met de 
regeling van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de wet van 3 mei 1971 
tot wijziging van de artikelen 36e en 45d van het wetboek van koophandel en de wet             
van 6 mei 1971 tot wijziging van het wetboek van koophandel (voorzieningen met betrekking 
tot de structuur der naamloze en besloten vennootschap) 

1972 Minister van Justitie Wet van 29 juni 1972, betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling 

1974 Minister van Justitie Besluit van 28 mei 1974, houdende wijziging van het Koninklijk besluit van 8 december 1950, 
tot uitvoering van de artikelen 27 en 28 der wet op het levensverzekeringbedrijf (modelstaten 
levensverzekering) 

1975 Minister van Justitie Besluit van 24 april 1975 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 7 februari 1967, houdende 
vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24, zesde lid, en 
artikel 45 van de wet op het schadeverzekeringsbedrijf 

1976 Minister van Justitie Wet van 8 april 1976 tot vaststelling van de hoofdstukken 1 en 6 van de invoeringswet boek 2 
nieuw B.W. 

1976 Minister van Justitie Wet van 8 april 1976 tot vaststelling van de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van de Invoeringswet 
boek 2 nieuw B.W. 

1976 Minister van Justitie Besluit van 22 juni 1976 tot inwerkingtreding van de invoeringswet boek 2 nieuw B.W. 

1976 Minister van Justitie Wet van 23 juni 1976, houdende vaststelling van algemene bepalingen omtrent de 
strafbaarheid van rechtspersonen 

1978 Minister van Justitie Wet van 13 april 1978, houdende bepalingen inzake het toezicht op het kredietwezen          
(wet toezicht kredietwezen) 

1979 Minister van 
Financiën 

Ontwerp van wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf 

1980 Minister van Justitie Ontwerp van wet aanpassing van de wetgeving aan de vierde richtlijn van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht 

1983 Minister van Justitie Wet van 19 januari 1983 tot regeling van de fusie van naamloze en besloten vennootschappen 

1983 Minister van Justitie Wet van 7 december 1983, houdende aanpassing van de wetgeving aan de vierde richtlijn van 
de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht 
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Table 10.1: Overview of relevant Dutch legislation and related documents regarding financial and prudential   

reporting developments – continued (3) 

Year Issuer Title 

   

1983 Minister van Justitie Besluit van 21 december 1983 tot inwerkingtreding van de wet van 19 januari 1983,   
houdende regeling van de fusie van naamloze en besloten vennootschappen, en van de wet 
van 7 december 1983, tot aanpassing van de wetgeving aan de vierde richtlijn van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht 

1983 Minister van Justitie Besluit van 22 december 1983, houdende regels over de inhoud, de grenzen en de wijze van 
toepassing in de jaarrekening van waardering van activa tegen actuele waarde                  
(besluit waardering activa) 

1983 Minister van Justitie Besluit van 23 december 1983 tot vaststelling van modelschema’s voor de inrichting van 
jaarrekeningen (besluit modellen jaarrekening) 

1984 Minister van Justitie Wet van 10 maart 1984 tot herziening van bepalingen van het wetboek van strafrecht en van 
enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in geldboetecategorieën 
(wet indeling geldboetecategorieën) 

1985 Minister van Justitie Voorstel van wet tot wijziging van de wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf 

1985 Minister van Justitie Besluit van 19 maart 1985 tot wijziging van het besluit modellen jaarrekening 

1985 Minister van Justitie Wet van 12 december 1985 tot wijziging van een aantal bepalingen in de wetgeving in verband 
met het verkrijgen van de hoedanigheid van land in het Koninkrijk door Aruba 

1985 Minister van Justitie Wet van 18 december 1985, houdende vervanging van de wet op het 
schadeverzekeringsbedrijf (wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf) 

1985 Minister van Justitie Besluit van 21 december 1985 tot uitvoering van artikel 111 van de wet toezicht 
schadeverzekeringsbedrijf (besluit inwerkingtreding wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf) 

1986 Minister van Justitie Besluit van 6 januari 1986 tot uitvoering van artikel 37, eerste, vijfde en zesde lid, en artikel 42, 
eerste, vijfde en zesde lid, van de wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf (besluit technische 
voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf) 

1986 Minister van Justitie Regeling gelijkwaardigheid van voorschriften voor jaarrekeningen 

1986 Minister van Justitie Besluit van 18 maart 1986 tot uitvoering van artikel 28, zesde lid, van de wet toezicht 
schadeverzekeringsbedrijf (statenbesluit schadeverzekeringsbedrijf) 

1986 Minister van Justitie Besluit van 18 maart 1986 tot uitvoering van artikel 27 van de wet op het 
levensverzekeringbedrijf (statenbesluit levensverzekeringbedrijf) 

1986 Minister van Justitie Besluit van 8 augustus 1986, houdende regelen ter uitvoering van de wet toezicht 
schadeverzekeringsbedrijf (besluit diverse financiële eisen schadeverzekeringsbedrijf) 

1986 Minister van Justitie Wet van 18 december 1986 tot wijziging van de wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf 

1986 Minister van Justitie Beschikking van de Minister van Justitie van 19 december 1986, houdende plaatsing in het 
staatsblad van de tekst van de wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf, zoals deze luidt na de 
totstandkoming van de wet van 18 december 1986 tot wijziging van de wet toezicht 
schadeverzekeringsbedrijf 

1986 Minister van Justitie Voorstel van wet houdende bijzondere bepalingen voor de geconsolideerde jaarrekening 

1987 Minister van Justitie Besluit van 12 mei 1987, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de 
wet van 18 december 1986 tot wijziging van de wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf 

1987 Minister van Justitie Besluit van 1 juni 1987, houdende uitvoering van de artikelen 28, zesde lid, 38, tweede lid,     
en 39, eerste en vierde lid, van de wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf                  
(statenbesluit schade- en levensverzekeringsbedrijf) 

1987 Minister van Justitie Wet van 3 december 1987, houdende wijziging van het bij Koninklijke boodschap                    
van 17 mei 1983 ingediende voorstel tot wet van wijziging van bestaande wetten in verband 
met de invoering van een nieuwe regeling van het bewijsrecht inzake burgerzaken 

1987 Minister van Justitie Besluit van 21 december 1987, houdende regelen ter uitvoering van de wet toezicht 
verzekeringsbedrijf (besluit diverse financiële eisen verzekeringsbedrijf) 

1988 Minister van Justitie Wet van 19 mei 1988 tot wijziging van de wet toezicht kredietwezen 

1988 Minister van Justitie Wet van 10 november 1988, houdende bijzondere bepalingen voor de geconsolideerde 
jaarrekening 

1989 Minister van Justitie Wet van 23 februari 1989 tot aanvulling van de wet toezicht verzekeringsbedrijf met 
bepalingen omtrent hulpverlening op reis 

1989 Minister van Justitie Besluit van 20 juli 1989, houdende wijziging van enige uitvoeringsbesluiten van de wet toezicht 
verzekeringsbedrijf met betrekking tot de branche krediet 

1989 Minister van Justitie Besluit van 21 maart 1989, houdende vaststelling van inwerkingtreding van de wet                 
van 23 februari 1989, tot aanvulling van de wet toezicht verzekeringsbedrijf met bepalingen 
omtrent hulpverlening op reis 

1989 Minister van Justitie Voorstel van wet tot wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf in verband met de 
tweede richtlijn schadeverzekering 

1989 Minister van Justitie Wet van 13 december 1989, houdende enige vereenvoudigingen en verduidelijkingen in het 
jaarrekeningrecht 

1989 Verzekeringskamer Besluit voorziening veroudering ziektekostenverzekeringen 

1990 Verzekeringskamer Besluit voorziening veroudering ziektekostenverzekeringen 

1990 Minister van Justitie Wet van 23 mei 1990 tot aanvulling van de wet toezicht verzekeringsbedrijf met bepalingen 
omtrent rechtsbijstandverzekering 
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Table 10.1: Overview of relevant Dutch legislation and related documents regarding financial and prudential   

reporting developments – continued (4) 

Year Issuer Title 

   

1990 Minister van Justitie Wet van 20 juni 1990, tot wijziging van de wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf in verband 
met de tweede richtlijn schadeverzekering 

1990 Minister van Justitie Besluit van 20 juni 1990, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de 
wet van 20 juni 1990 tot wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf in verband met de 
tweede richtlijn schadeverzekering 

1990 Minister van Justitie Wet van 27 juni 1990 tot wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf 

1990 Minister van Justitie Beschikking van de Minister van Justitie van 27 juni 1990, houdende plaatsing in het staatsblad 
van de tekst van de wet toezicht verzekeringsbedrijf, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de 
wet van 27 juni 1990 

1990 Minister van Justitie Besluit van 5 september 1990, houdende wijziging van enige uitvoeringsbesluiten van de wet 
toezicht verzekeringsbedrijf en van een uitvoeringsbesluit van de wet van 18 december 1986 
tot wijziging van de wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf 

1990 Minister van Justitie Besluit van 5 september 1990, houdende uitvoering van artikel 37, eerste, vijfde en zesde lid, 
en artikel 42, eerste, vijfde en zesde lid van de wet toezicht verzekeringsbedrijf                 
(besluit technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1990) 

1990 DNB-VK Protocol – afspraken tussen De Nederlandsche Bank NV en de Verzekeringskamer inzake het 
vanaf 1 januari 1990 te voeren structuurbeleid ten aanzien van banken en verzekeraars 

1991 Minister van Justitie Wet van 7 februari 1991, houdende regeling van het assurantiebemiddelingsbedrijf              
(wet assurantiebemiddelingsbedrijf) 

1991 Minister van Justitie Voorstel van wet houdende bijzondere bepalingen voor de jaarrekening van banken 

1991 Minister van Justitie Voorstel van wet houdende wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf in verband met 
de tweede richtlijn levensverzekering 

1991 Verzekeringskamer Besluit actuariële voorziening ziektekostenverzekeringen 

1992 Minister van Justitie Wet van 15 april 1992 tot wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf en de wet 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen in verband met de richtlijn 90/618/EEG van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen van 8 november 1990 

1992 Minister van Justitie Wet van 14 mei 1992, houdende regeling met betrekking tot de oprichting van de Stichting 
exploitatie Nederlandse staatsloterij en wijziging van titel II van de wet op de kansspelen     
(wet Stichting exploitatie Nederlandse staatsloterij) 

1992 Minister van Justitie Wet van 4 juni 1992, houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van 
de algemene wet bestuursrecht (aanpassingswet AWB II) 

1992 Minister van Justitie Wet van 1 juli 1992, houdende regelen met betrekking tot de verzelfstandiging van de 
Verzekeringskamer 

1992 Minister van Justitie Wet van 1 juli 1992 tot wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf in verband met de 
tweede richtlijn levensverzekering 

1992 Minister van Justitie Besluit van de Minister van Justitie van 7 september 1992, houdende plaatsing in het 
staatsblad van de tekst van de wet toezicht verzekeringsbedrijf, zoals deze laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 1 juli 1992 

1992 Minister van Justitie Besluit van 18 september 1992, houdende wijziging van enige uitvoeringsbesluiten van de wet 
toezicht verzekeringsbedrijf 

1992 Minister van Justitie Besluit van 8 oktober 1992, houdende wijziging van de uitvoeringsbesluiten van de wet 
toezicht verzekeringsbedrijf en van een uitvoeringsbesluit van de wet van 18 december 1986 
tot wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf 

1992 Minister van Justitie Voorstel van wet houdende bepalingen voor de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen 

1992 Minister van Justitie Wet van 23 december 1992 tot houdende wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf in 
verband met de richtlijn inzake de toepassing van de overeenkomst tussen de EEG en 
Zwitserland betreffende het directe schadeverzekeringsbedrijf 

1992 Minister van Justitie Wet van 23 december 1992, houdende bepalingen inzake het toezicht op het kredietwezen en 
de uitvoering van de tweede richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen            
van 15 december 1989 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, 
alsmede tot wijziging van richtlijn 77/780/EEG, en de uitvoering van de richtlijn van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 6 april 1992 inzake het toezicht op kredietinstellingen 
op geconsolideerde basis (wet toezicht kredietwezen 1992) 

1993 Verzekeringskamer Besluit wijziging actuariële ziektekostenverzekering 

1993 Minister van Justitie Wet van 17 maart 1993, houdende bepalingen voor de jaarrekening van banken 

1993 Minister van Justitie Besluit van 10 mei 1993, houdende bepalingen voor de balans, de winst- en verliesrekening en 
de toelichtingen daarop van banken 

1993 Minister van Justitie Besluit van 10 mei 1993, houdende wijziging van het besluit modellen jaarrekening 

1993 Minister van Justitie Voorstel van wet houdende vervanging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf door de wet 
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 

1993 Minister van Justitie Wet van 16 september 1993 tot vaststelling van bepalingen voor de jaarrekening van 
verzekeringsmaatschappijen 

1993 Minister van Justitie Besluit van 30 november 1993, houdende wijziging van het besluit modellen jaarrekening 
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1993 Minister van Justitie Besluit van 2 december 1993 tot wijziging van het besluit waardering activa 

1993 Minister van Justitie Wet van 15 december 1993, houdende privatisering van het Spoorwegpensioenfonds          
(wet privatisering Spoorwegpensioenfonds) 

1994 Minister van Justitie Wet van 9 maart 1994, houdende vervanging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf door de 
wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 

1994 Minister van Justitie Wet van 17 maart 1994, houdende opneming in de wet toezicht kredietwezen 1992, de wet 
toezicht verzekeringsbedrijf, de wet toezicht beleggingsinstellingen en de wet toezicht 
effectenverkeer van bepalingen betreffende de informatie-uitwisseling tussen Nederlandse en 
buitenlandse instanties die belast zijn met het toezicht op financiële markten of op natuurlijke 
personen en rechtspersonen die op dit markten werkzaam zijn 

1994 Minister van Justitie Wet van 6 april 1994, houdende wijziging van de wet toezicht kredietwezen 1992 en van de 
wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 in verband met het versterken van het toezicht op 
kredietinstellingen en verzekeraars die deel uitmaken van een groep 

1994 Minister van Justitie Besluit van 13 juni 1994, houdende uitvoering van de artikelen 66, eerste, tweede, vierde en 
vijfde lid, en 94, eerste, tweede, vijfde en zesde lid, van de wet toezicht         
verzekeringsbedrijf 1993 (besluit technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994) 

1994 Minister van Justitie Besluit van 13 juni 1994, houdende uitvoering van de artikelen 42, eerste lid, onder e, 68, 
eerste, tweede en vierde lid, en 195, derde lid, van de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 
(besluit solvabiliteitsmarge verzekeringsbedrijf 1994) 

1994 Minister van Justitie Besluit van 13 juni 1994, houdende uitvoering van de artikelen 67, tweede lid, 72, vijfde lid,  
95, tweede lid, en 100, tweede lid, van de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (besluit staten 
verzekeringsbedrijf 1994) 

1994 Verzekeringskamer Regeling van de Verzekeringskamer van 27 juni 1994, no. 2111/94-1222, houdende uitvoering 
van artikel 7 van het besluit technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994              
(regeling actuariële voorziening ziektekostenverzekeringen 1994) 

1994 Verzekeringskamer Actuariële principes 

1994 Minister van Justitie Wet van 29 juni 1994, houdende wijziging van de wet van 17 maart 1994, houdende opneming 
in de wet toezicht kredietwezen 1992, de wet toezicht verzekeringsbedrijf, de wet toezicht 
beleggingsinstellingen en de wet toezicht effectenverkeer van bepalingen betreffende de 
informatie-uitwisseling tussen Nederlandse en buitenlandse instanties die belast zijn met het 
toezicht op financiële markten of op natuurlijke personen en rechtspersonen die op die 
markten werkzaam zijn 

1994 Minister van Justitie Wet van 15 december 1994, houdende bepalingen inzake de wisselkantoren (wet inzake de 
wisselkantoren) 

1994 Verzekeringskamer Regeling van de Verzekeringskamer van 16 december 1994, no. 2.111/94-3287, tot wijziging 
van de regeling actuariële voorziening ziektekostenverzekeringen 1994 

1995 Minister van Justitie Wet van 10 juli 1995 tot wijziging van de algemene wet bestuursrecht en andere wetten in 
verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene 
beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een 
dwingende termijn van advisering (afschaffing adviesverplichtingen) 

1995 Minister van Justitie Wet van 10 juli 1995, houdende bepalingen ten aanzien van het natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf (wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf) 

1995 Minister van Justitie Besluit van 18 juli 1995, houdende wijziging van het besluit modellen jaarrekening 

1995 Minister van Justitie Wet van 16 november 1995, houdende het opnieuw vaststellen van de wet toezicht 
effectenverkeer in verband met de uitvoering van de richtlijn betreffende het verrichten van 
diensten op het gebied van beleggingen in effecten en van de richtlijn betreffende de 
kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (wet toezicht 
effectenverkeer 1995) 

1995 Verzekeringskamer Regeling voorziening veroudering ziektekostenverzekeringen 

1995 Verzekeringskamer Wijziging regeling actuariële voorziening ziektekostenverzekeringen 

1995 Minister van Justitie Wet van 21 december 1995 tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten 
(technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere 
wijzigingen) 

1996 Verzekeringskamer Wijziging regeling actuariële voorziening ziektekostenverzekeringen (rectificatie) 

1996 Minister van Justitie Wet van 18 april 1996, houdende intrekking van de wet interne lastenverevening particuliere 
ziektekostenverzekeringsbedrijf 

1996 Minister van Justitie Wet van 25 september 1996 tot opneming in de wet toezicht kredietwezen 1992, de wet 
toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, de wet 
toezicht effectenverkeer 1995 en de wet toezicht beleggingsinstellingen van bepalingen 
teneinde het bedrijfseconomische toezicht te versterken 
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1996 Minister van Justitie Wet van 14 november 1996 tot invoering van en aanpassing van wetgeving aan de 
vaststellingswet titel 7.10 burgerlijk wetboek (arbeidsovereenkomst) (invoeringswet titel 7.10 
burgerlijk wetboek) 

1997 Minister van Justitie Wet van 6 februari 1997, houdende aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband 
met de opheffing van het adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en 
beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal 
wetten (aanpassingswet herziening adviesstelsel) 

1997 Minister van Justitie Wet van 26 februari 1997, houdende invoering van de organisatiewet sociale        
verzekeringen 1997 (invoeringswet organisatiewet sociale verzekeringen 1997) 

1997 Minister van Justitie Wet van 10 april 1997 tot aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering 
van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (aanpassingswet privatisering ABP) 

1997 Minister van Justitie Wet van 11 september 1997, houdende nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening 
(wet sociale werkvoorziening) 

1997 Minister van Justitie Wet van 6 november 1997 tot aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de 
algemene wet bestuursrecht (aanpassingswet derde tranche AWB I) 

1997 Minister van Justitie Besluit van 11 december 1997, houdende aanpassing van een aantal algemene maatregelen 
van bestuur aan de derde tranche van de algemene wet bestuursrecht (Ministerie van 
Financiën) 

1997 Minister van Justitie Wet van 24 december 1997 tot wijziging van het burgerlijk wetboek en van enige andere 
wetten in verband met de regeling van de splitsing van rechtspersonen 

1998 Minister van Justitie Wet van 25 juni 1998 tot inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de wijziging 
van de faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen 
(invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen) 

1998 Minister van Justitie Wet van 1 juli 1998 tot vervanging van de wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 
door de wet op de toegang ziektekostenverzekeringen 1998 in verband met onder meer een 
herziening van de omslagregeling, het functioneren van het uitvoeringsorgaan en het toezicht 
daarop (wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998) 

1998 Verzekeringskamer Wijziging van de regeling actuariële voorziening ziektekostenverzekeringen 1994 

1998 Verzekeringskamer Wijziging van de regeling voorziening veroudering ziektekostenverzekeringen 

1999 Verzekeringskamer Wijziging van de regeling actuariële voorziening ziektekostenverzekeringen 1994, rectificatie 

1999 Verzekeringskamer Wijziging van de regeling voorziening veroudering ziektekostenverzekeringen, rectificatie 

1999 Minister van Justitie Wet van 28 januari 1999 tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten in diverse 
wetten alsmede intrekking van enkele wetten die geen betekenis meer hebben (reparatiewet I) 

1999 Minister van Justitie Wet van 2 juli 1999 tot aanpassing van de wet toezicht beleggingsinstellingen, de wet toezicht 
effectenverkeer 1995, de wet toezicht kredietwezen 1992, de wet toezicht      
verzekeringsbedrijf 1993 en de wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf in verband met 
het mogelijk maken van onderzoek naar de toereikendheid van deze wetgeving of van de wijze 
waarop de toezichthouders deze wetgeving uitvoeren of hebben uitgevoerd 

1999 Verzekeringskamer Rekenrente en actuariële principes 

1999 Minister van Justitie Regeling maximumrentepercentages, voorzichtigheidsmarges en voorschriften technische 
voorzieningen verzekeringsbedrijf 1999 

1999 Minister van Justitie Wet van 6 oktober 1999 tot wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de wet 
toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en in verband daarmee enkele andere wetten, 
teneinde de effectiviteit van het bedrijfseconomisch toezicht te versterken 

1999 Minister van Justitie Wet van 28 oktober 1999, houdende opneming in de wet toezicht beleggingsinstellingen, de 
wet toezicht effectenverkeer 1995, de wet toezicht kredietwezen 1992, de wet toezicht 
natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de wet inzake de 
wisselkantoren, de wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde ondernemingen 1996 
en de wet financiële betrekkingen buitenland 1994, van bepalingen betreffende handhaving 
door middel van een dwangsom of een bestuurlijke boete en van bepalingen betreffende de 
rechtsgang 

2000 Minister van Justitie Wet van 16 maart 2000 tot wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde 
richtlijn nr. 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend toezicht op 
verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep te verwerken 

2000 Minister van Justitie Besluit van 26 april 2000, houdende uitvoering van de artikelen 69d, 69j en 69k van de wet 
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (besluit aanvullend toezicht verzekeraars in een 
verzekeringsgroep) 

2000 Minister van Justitie Nieuwe ontwikkelingen in het jaarrekeningrecht 

2000 Minister van Justitie Wet van 21 december 2000, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een 
bedrijfstakpensioenfonds (wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds) 
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2000 Minister van Justitie Wet van 13 december 2000 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de 
naamswijziging van de Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de wet toezicht 
verzekeringsbedrijf 1993 teneinde op enkele punten de verhouding van de Ministers van 
Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- & Verzekeringskamer 
nader te regelen 

2000 Minister van Justitie Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde 
daarin een opvanginstrument voor levensverzekeraars op te nemen 

2001 Minister van Justitie Besluit van 14 september 2001, tot aanpassing van besluiten in verband met de vervanging van 
de gulden door de euro (aanpassingsbesluit euro) 

2001 Minister van Justitie Wet van 27 september 2001 tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de 
gulden door de euro (aanpassingswet euro) 

2001 Minister van Justitie Wet van 6 december 2001 tot aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het 
procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg 

2001 Minister van Justitie Wet van 6 december 2001 tot aanpassing van diverse wetten aan de modernisering van de 
rechterlijke organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (aanpassingswet 
modernisering rechterlijke organisatie) 

2001 Minister van Justitie Wet van 22 november 2001 tot het voorzien in bepalingen ter introductie van een niet-
sectorspecifieke toezichtsdimensie in de wet toezicht beleggingsinstellingen, de wet toezicht 
effectenverkeer 1995, de wet toezicht kredietwezen 1992, de wet toezicht natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf en de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 

2001 Minister van Justitie Wet van 20 december 2001 tot wijziging van de wet toezicht kredietwezen 1992 en de wet op 
het consumentenkrediet teneinde de reikwijdte van de bepalingen inzake de 
informatieverstrekking aan het publiek uit te breiden 

2002 Minister van Justitie Wet van 27 juni 2002, houdende bepalingen inzake de geldtransactiekantoren 

2002 Minister van Justitie Wet van 14 november 2002 tot wijziging van de ziektewet en enkele andere wetten in verband 
met de invoering van eigenrisicodragen door de werkgever (wet eigenrisicodragen ziektewet) 

2002 Minister van Justitie Wet van 11 december 2002 tot wijziging van de financiële toezichtwetten ter uitvoering van 
richtlijnen nr. 2000/12/EG en nr. 2000/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 7 november 2000 met betrekking tot de uitwisseling van informatie met 
derde landen 

2002 Minister van Justitie Wet van 14 november 2002 tot wijziging van de wet toezicht beleggingsinstellingen, de wet 
toezicht effectenverkeer 1995, de wet toezicht kredietwezen 1992, de wet toezicht natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf en de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 met het oog op het 
opheffen van enige verschillen tussen deze wetten en het in die wetten expliciteren van 
integriteit als onderwerp van toezicht, alsmede in verband met enige noodzakelijke technische 
aanpassingen (wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten) 

2003 Minister van Justitie Wet van 23 april 2003 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van 
Financiën, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van 
ondergeschikte aard aan te brengen, alsmede intrekking van een wet die geen feitelijke 
betekenis meer heeft (reparatiewet I Financiën) 

2003 Minister van Justitie Wet van 3 juli 2003 tot wijziging van de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en 
de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde richtlijn 
motorrijtuigenverzekering 

2003 Minister van Justitie Wet van 9 oktober 2003 tot wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 in verband 
met het actualiseren van de solvabiliteitseisen voor het verzekeringsbedrijf 

2003 Minister van Justitie Besluit van 11 november 2003, houdende wijziging van het besluit solvabiliteitsmarge 
verzekeringsbedrijf 1994, van het besluit staten verzekeringsbedrijf 1994 en van het besluit 
vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994 in verband met de uitvoering van 
richtlijn nr. 2002/13/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie          
van 5 maart 2002 tot wijziging van richtlijn nr. 73/239/EEG op het gebied van de 
solvabiliteitsvereisten voor schadeverzekeringsondernemingen en richtlijn nr. 2002/83/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 november 2002 betreffende 
levensverzekering 

2004 Minister van Justitie Wet van 17 december 2003, houdende het toezicht op trustkantoren (wet toezicht 
trustkantoren) 

2004 Minister van Justitie Wet van 5 februari 2004 tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede 
aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in dieverse wetten op het terrein 
van het Ministerie van Justitie (reparatiewet I Justitie) 

2004 Minister van Justitie Wet van 21 februari 2004, houdende wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en 
van de faillissementswet in verband met de uitvoering van richtlijn nr. 2001/17/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 maart 2001 betreffende de 
sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen 
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2004 Minister van Justitie Wet van 13 mei 2004 tot partiële wijziging van de wet op de rechterlijke organisatie, de wet 
rechtspositie ambtenaren, de wet op de rechterlijke indeling, de beroepswet, de wet op de 
economische delicten en enige andere wetten (veegwet modernisering rechterlijke 
organisatie) 

2004 Minister van Justitie Wet van 30 juni 2004 tot wijziging van de wet toezicht effectenverkeer 1995, de wet toezicht 
kredietwezen 1992, de wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de wet toezicht 
verzekeringsbedrijf 1993 in verband met de vereenvoudiging van het stelsel van de verklaring 
van geen bezwaar en enkele andere noodzakelijke aanpassingen 

2004 Minister van Justitie Wet van 13 oktober 2004, houdende bepalingen in verband met de fusie van De 
Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer 

2005 Minister van Justitie Besluit van 14 juni 2005, houdende regels over de inhoud, de grenzen en de wijze van 
toepassing in de jaarrekening van waardering tegen actuele waarde (besluit actuele waarde) 

2005 Minister van Justitie Wet van 12 mei 2005, houdende regels voor de financiële dienstverlening (wet financiële 
dienstverlening) 

2005 Minister van Justitie Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg 
ten behoeve van de gehele bevolking (zorgverzekeringswet) 

2005 Minister van Justitie Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van boek 2 van het burgerlijk wetboek ter uitvoering van 
verordening 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende 
de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen, van richtlijn 2001/65/EG 
van het Europees Parlement en dr Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de richtlijnen 
78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de 
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals 
van banken en andere financiële instellingen, en van richtlijn 2003/51/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG, 
83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/764/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de 
geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere 
financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen 

2005 Minister van Justitie Wet van 8 september 2005 tot aanpassing van enkele onderdelen van het wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrecht 

2005 Minister van Justitie Wet van 6 oktober 2005, houdende invoering van de zorgverzekeringswet en aanpassing van 
overige wetten aan die wet (invoerings- en aanpassingswet zorgverzekeringswet) 

2005 Minister van Justitie Wet van 10 november 2005, houdende bevordering van het naar arbeidvermogen verrichten 
van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het 
treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die 
volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) 

2005 Minister van Justitie Wet van 10 november 2005, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de wet 
op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (wet invoering en financiering wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen) 

 

 


