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Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Geachte voorzitter,
Bijgaand zend ik u een actualisatie van het overzicht van de regelgeving die
(mede) voor Caribisch Nederland van toepassing is en momenteel in voorbereiding
is bij mijn departement dan wel aanhangig is bij de Staten-Generaal.
Hoogachtend,
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers
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Voorgenomen en aanhangige regelgeving Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(overzicht april 2013)

concept regelgeving
Besluit houdende wijziging
van het Besluit beperking
vestiging medische
beroepsbeoefenaren BES en
het Besluit ter uitvoering van
de artikelen 16 en 19 van de
Wet medisch tuchtrecht BES

Besluit houdende regels
omtrent het aanbod en
toezicht van jeugdzorg in de
openbare lichamen van
Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (Besluit jeugdzorg BES)

achtergrond
Het besluit bevat een
regeling voor de
ontheffing van het
verbod op vestiging van
medische
beroepsbeoefenaren op
de BES-eilanden
alsmede een technische
aanpassing van het
Besluit
Het voorgestelde besluit
is bedoeld om het
toezicht op de jeugdzorg
in de in Caribisch
Nederland te reguleren.

planning
fase
inwerkingtreding
Adviesaanvraag Juli 2013
RvS

Adviesaanvraag
RvS

September 2013

Wijziging van de Warenwet in
verband met het verhogen van
het maximum bedrag van de
bestuurlijke boete en enkele
andere wijzigingen waaronder
regels inzake het aanprijzen
van het aanbrengen van een
tatoeage of piercing en
wijziging van de Warenwet BES
in verband met het eenduidig
regelen van de bevoegdheden
van de toezichthouders en de
eilandbesturen

De voorgestelde
wijzigingen in de
Warenwet BES zijn
bedoeld om de
bevoegdheden van
toezichthouders en
eilandbesturen eenduidig
te regelen

Departementale
voorbereiding

Eind 2013

Wijziging van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten, de
Zorgverzekeringswet en de
Invoerings- en aanpassingswet
Zorgverzekeringswet teneinde
daarin enkele verbeteringen
aan te brengen, alsmede
technische reparaties in diverse
wetten (Veegwet VWS 2012)

Wat betreft Caribisch
Nederland beoogt het
voorstel enige
technische verbeteringen
door te voeren in de

Tweede Kamer

Januari 2014

Invoeringswet
openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius
en Saba

