
31 957 Invoering van de regelgeving met betrekking tot
de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (Invoeringswet openbare lichamen Bonaire,
Sint Eustatius en Saba)

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 21 december 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel a, wordt de punt na het woord «treedt»
vervangen door een puntkomma.

B

Aan artikel 18.4.1 wordt na het vijfde lid een lid toegevoegd, luidende:
6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden op

voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
regels gesteld betreffende het verwerken van gegevens over iemands
gezondheid ten behoeve van de verzekeringsadministratie en het heffen
van premies.

C

In de Bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder MINISTER VAN
BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, wordt tabel A
als volgt gewijzigd:

1. De volgende titels:

«Regeling Ambtenarenrechtspraak Wet ambtenarenrechtspraak
BES»

worden vervangen door:

«Regeling Ambtenarenrechtspraak
1951

Wet ambtenarenrechtspraak
1951 BES»
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2. De volgende titels:

«Regeling tegemoetkoming behande-
lings- en verplegingskosten over-
heidsdienaren

Wet vergoeding behandelings-
en verplegingskosten ambtena-
ren BES»

worden vervangen door:

«Regeling vergoeding behandelings-
en verplegingskosten overheidsdie-
naren

Wet vergoeding behandelings-
en verplegingskosten ambtena-
ren BES»

D

In de Bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder MINISTER VAN
BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, wordt tabel B
als volgt gewijzigd:

1. De volgende titels vervallen:

«BASISADMINISTRATIE
Uitvoeringsbesluit basisadministratie
persoonsgegevens van het eilandge-
bied Bonaire

Regeling basisadministratie
persoonsgegevens BES»

2. De volgende titels:

«Landsbesluit houdende algemene
maatregelen tot vaststelling van de
bezoldiging, de pensioengrondslag
en de vergoeding van representie- en
andere kosten van de gezaghebbers

Besluit bezoldiging, pensioen-
grondslag en vergoeding van
representieen andere kosten van
de gezaghebbers BES

Landsverordening regelende de
aanspraak op vakantie, vakantie-
uitkering en tegemoetkoming in de
kosten van geneeskundige behande-
ling en/of verpleging van Gedeputeer-
den en hun gezinsleden

Besluit aanspraak vakantie,
vakantie-uitkering en tegemoet-
koming in de kosten van genees-
kundige behandeling en/of
verpleging van eilandgedepu-
teerden en hun gezinsleden
BES»

worden vervangen door:

«Landsbesluit houdende algemene
maatregelen tot vaststelling van de
bezoldiging, de pensioengrondslag
en de vergoeding van representie- en
andere kosten van de gezaghebbers

Rechtspositiebesluit gezagheb-
bers BES

Landsverordening regelende de
aanspraak op vakantie, vakantie-
uitkering en tegemoetkoming in de
kosten van geneeskundige behande-
ling en/of verpleging van Gedeputeer-
den en hun gezinsleden

Aanvullend rechtspositiebesluit
eilandgedeputeerden BES»

3. Na

«Besluit rechtspositie korps politie
Nederlandse Antillen 2000

Besluit rechtspositie korps
politie BES»
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wordt toegevoegd:

«Landsbesluit buitengewone agenten
van politie

Besluit buitengewone agenten
van politie BES

Dienst- en Werktijdenregeling
Brandweerdienst Bonaire

Dienst en werktijdenbesluit
brandweerkorps BES

DIVERSEN
Uitvoeringsbesluit basisadministratie
persoonsgegevens van het eilandge-
bied Bonaire

Besluit basisadministraties
persoonsgegevens BES

Landsbesluit Identiteitskaarten 2002 Besluit identiteitskaarten BES»

E

In de Bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder MINISTER VAN
BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, wordt tabel C
als volgt gewijzigd:

1. Na

«Voorschottenbesluit Voorschottenregeling BES»

wordt toegevoegd:

«Ministeriële Beschikking Kleding,
Bewapening en overige uitrusting
Politie

Regeling kleding, bewapening
en overige uitrusting politie BES.

Landsbesluit van de 18de augustus
1967 no. 5, regelende de maande-
lijkse bijdrage die de politie-ambte-
naar, die huisvesting geniet in enig bij
het Korps Politie in gebruik zijnd
Landsgebouw, niet zijnde een
gouvernementswoning in de zin van
de Woningregeling 1938 (P.B. 1938,
no. 76) aan het Land verschuldigd is

Regeling bijdrage huisvestiging
politie BES»

2. De volgende titels vervallen:

«Dienst- en Werktijdenregeling
Brandweerdienst Bonaire

Regeling dienst- en werktijden
brandweer BES»

F

In de Bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder MINISTER VAN
JUSTITIE, wordt tabel C als volgt gewijzigd:

Onder STAATS- EN BESTUURSRECHT vervallen de volgende titels:

«Landsbesluit houdende algemene
maatregelen van de 18de mei 1965
ter uitvoering van artikel 2 van de
Landsverordening weerkorpsen (P.B.
1965, no. 22)

Regeling weerkorpsen BES

Landsbesluit van de 25ste september
1997, nr. 14, ter uitvoering van artikel
32, tweede lid, van het Landsbesluit
vergelijkend onderzoek celmateriaal
(P.B. 1997, 250)

Uitvoeringsregeling Besluit
vergelijkend onderzoek
celmateriaal BES»
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G

In de Bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder MINISTERIE VAN
LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, wordt tabel A als
volgt gewijzigd:

De volgende titels:

«Landsverordening voorschriften
bestrijdingsmiddelen

Wet voorschriften bestrijdings-
middelen BES»

worden vervangen door:

«Landsverordening van de 18de juli
1961 houdende voorschriften in het
belang van de volksgezondheid met
betrekking tot bestrijdingsmiddelen
van schadelijke dieren en planten

Wet voorschriften bestrijdings-
middelen BES»

H

In de Bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder MINISTERIE VAN
LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, vervallen in tabel C
de volgende titels:

«Beschikking residuen van genees-
en bestrijdingsmiddelen in visse-
rijproducten

Regeling residuen van genees-
en bestrijdingsmiddelen in
visserijproducten BES»

I

In de Bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder MINISTER VAN
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, komt tabel B als volgt te
luiden:

B Regelingen die de status van algemene maatregel van bestuur verkrijgen

Nederlands-Antilliaanse regeling Citeertitel

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter
uitvoering van artikel 13, vijfde lid, van de Landsverorde-
ning algemene ouderdomsverzekering (P.B. 1979, 59)

Besluit betaalbaarstelling door
andere organen volksverzekerin-
gen BES

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter
uitvoering van artikel 1 van de Landsverordening
ongevallenverzekering (P.B. 1966, No.14); Landsbesluit
beroepsziekten (P.B. 1966, 192)

Besluit aanwijzing gevaarlijke
stoffen, ziektes en letsels Ongeval-
lenwet BES

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter
uitvoering van artikel 12, derde en zesde lid, van de
Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (P.B.
1960, 135)

Besluit intrekking, schorsing en
opschorting Wet algemene
ouderdomsverzekering BES

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter
uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Lands-
verordening ongevallenverzekering ( P.B. 1987, 84)

Besluit inlichtingenverplichtingen
werknemersverzekeringen BES

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter
uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening
ongevallenverzekering en ter uitvoering van artikel 13 van
de Landsverordening ziekteverzekering (P.B. 1966, 15)

Besluit meldingsvereisten werk-
nemersverzekeringen BES

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter
uitvoering van artikel 5, derde en vierde lid, van de
Landsverordening algemene ouder-
domsverzekering (P.B. 1960, 131)

Besluit uitbreiding en beperking
kring verzekerden volksverzekerin-
gen BES

Arbeidsbesluit jeugdige personen Arbeidsbesluit jeugdigen BES
Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino’s 2000 Arbeidsbesluit hotels, restaurants

en casino’s 2000 BES
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Nederlands-Antilliaanse regeling Citeertitel

Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 6de
augustus 1993. Lb. h.a.m. van de 6de augustus 1993
houdende toepassing van artikel 8, tweede lid, van de
landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110).

Besluit op basis van artikel 8,
tweede lid, van de Wet minimum-
lonen BES

Veiligheidsbesluit I. Landsbesluit houdende algemene
maatregelen van 4 Oktober 1955 houdende voorschriften
t.u.v. art. 2 van de Veiligheidslandsverordening 1942 (P.B.
1942, 162).

Arbeidsveiligheidsbesluit I BES

Veiligheidsbesluit II. Landsbesluit houdende algemene
maatregelen van 27 november 1958 houdende voor-
schriften t.u.v. art. 2 van de Veiligheidslandsverordening
1958 (P.B. 1958, no. 14)

Arbeidsveiligheidsbesluit II BES

Veiligheidsbesluit III. Landsbesluit houdende algemene
maatregelen van 9 september 1963 houdende voor-
schriften t.u.v. art. 2 van de Veiligheidslandsverordening
1958 (P.B. 1958, 14)

Arbeidsveiligheidsbesluit III BES

Landsbesluit op het ter beschikking stellen van arbeids-
krachten. Landsbesluit houdende algemene maatregelen
van de 25ste oktober 1996 t.u.v. van artikel 8 van de
Landsverordening op het ter beschikking stellen arbeids-
krachten (P.B. 1989, no. 73).

Besluit op het ter beschikking
stellen arbeidskrachten BES

Arbeidsvredebesluit II. Landsbesluit houdende algemene
maatregelen van 8 november 1957 t.u.v. art. 3B van de
Arbeidsgeschillenlands-verordening 1946 (P.B. 1946, no.
119).

Arbeidsvredebesluit II BES

Stuwadoorsbesluit Besluit van 6 Juni 1946, t.u.v. art. 2 van
de «Stuwadoorslandsverordening 1946» (P.B. 1946, no.
28);

Stuwadoorsbesluit BES

J

In de Bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder MINISTER VAN
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, vervallen in tabel C de
volgende titels:

«Ministeriele beschikkingen tot
vaststelling van een lager minimum-
loon dan het in artikel 9, tweede lid,
van de landsverordening minimumlo-
nen (P.B. 1972, n°. 110) genoemde
bedrag

Ministeriële regeling houdende
toepassing van artikel 9, tweede
lid, van de Wet minimumlonen
BES

Ministeriele beschikkingen houdende
toepassing van artikel 13, eerste lid,
van de landsverordening minimumlo-
nen (P.B.1972, n°. 110)

Ministeriële regeling houdende
toepassing van artikel 13, eerste
lid, van de Wet minimumlonen
BES»

K

In de Bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder MINISTER VAN
VERKEER EN WATERSTAAT, wordt tabel C als volgt gewijzigd:

De volgende titels vervallen:

«Landsverordening veiligheidsvoor-
schriften voor kleine schepen

Regeling veiligheid zeeschepen
BES

Landsbesluit uitvoering art. 4 van de
landsverordening veiligheidsvoor-
schriften voor kleine schepen

Regeling veiligheid zeeschepen
BES»
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L

In de Bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder MINISTER VAN
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, vervallen in tabel C de
volgende titels:

«Ministeriële Beschikking van de
27ste augustus 1986 ter uitvoering
van artikel 3, eerste lid onder g van
de Opiumlandsverordening 1960 (P.B.
1960, no. 65)

Regeling van 27 augustus 1986
ter uitvoering van artikel 3,
eerste lid onder g van de Opium-
wet 1960 BES

Ministeriële Beschikking van de 23ste
juli 1990 ter uitvoering van artikel 3,
eerste lid onder g van de Opium-
landsverordening 1960 (P.B. 1960, no.
65)

Regeling van 23 juli 1990 ter
uitvoering van artikel 3, eerste
lid onder g van de Opiumwet
1960 BES

Ministeriële Beschikking van de 10de
augustus 1988 ter uitvoering van
artikel 3, eerste lid onder g van de
Opiumlandsverordening 1960 (P.B.
1960, no. 65)

Regeling van 10 augustus 1988
ter uitvoering van artikel 3,
eerste lid onder g van de
Opiumwet 1960 BES»

M

In de Bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder MINISTER VAN
VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU-
BEHEER, wordt tabel B als volgt gewijzigd:

1. De volgende titels vervallen:

«Landsbesluit ongediertebestrijdings-
gassen

Besluit ongediertebestrijdings-
gassen
BES

Luchtvaartlandsverordening
teboekgestelde luchtvaartuigen,
Luchtvaartbesluit teboekgestelde
luchtvaartuigen 1983, alsmede de
Ministeriële beschikking met alge-
mene werking van 9 augustus 2006
(Pb 2006, 66)

Besluit teboekgestelde lucht-
vaartuigen BES

Scheepsregisterbesluit Besluit scheepsregister BES»

N

In de Bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder MINISTER VAN
VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU-
BEHEER, wordt tabel C als volgt gewijzigd:

1. De volgende titels worden toegevoegd:

Nederlands-Antilliaanse regeling Citeertitel
Landsbesluit ongediertebestrijdings-
gassen

Regeling ongediertebestrijdings-
gassen BES

Toelichting

Deze nota van wijziging bevat een aantal wijzigingen van technische
aard, zoals het aanpassen van citeertitels in de IBES-lijst. Tevens worden
enkele misslagen en inconsistenties gecorrigeerd.

De overige wijzigingen worden hierna toegelicht.
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Onderdeel B

Om de diverse actoren die bij de uitvoering van de Zorgverzekering BES
betrokken zijn van de benodigde informatie te voorzien, zal in het Besluit
Zorgverzekering BES een aantal informatiebepalingen worden opgeno-
men. Hierin wordt voorgeschreven dat informatie moet worden verstrekt
en wie deze informatie dient aan te leveren. Gegevensuitwisseling die
samenhangt met verleende zorg en met de betaling ervan, doet zich met
name voor tussen zorgaanbieders en het RSC/Zorg, belast met de
uitvoering van het Besluit Zorgverzekering BES. Daarnaast zal er, ten
behoeve van de verzekerdenadministratie en de premie-inning, gegevens-
uitwisseling plaatsvinden tussen het RSC/Zorg, de Belastingdienst en de
bevolkingsadministratie op de eilanden.

In het voorgestelde zesde lid van artikel 18.4.1 wordt, gelet op artikel 10
van de Grondwet (recht op privacy), op het niveau van een wet in formele
zin de grondslag gelegd voor de informatiebepalingen die in het Besluit
Zorgverzekering BES zullen worden opgenomen.

Onderdelen C, D en E

Aan de IBES-lijst worden, onder de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, enkele regelingen toegevoegd onderscheidenlijk
verplaatst.

Onderdelen G en H

Met deze onderdelen wordt een fout hersteld. De op de Nederlandse
Antillen geldende landsverordening inzake bestrijdingsmiddelen is de
landsverordening van de 18de juli 1961 houdende voorschriften in het
belang van de volksgezondheid met betrekking tot bestrijdingsmiddelen
van schadelijke dieren en planten, P.B. 1961, no. 116, zoals nadien
gewijzigd. Voor deze verordening is geen citeertitel vastgesteld. In de
bijlage was ten onrechte de suggestie gewekt dat zulks wel het geval was.
Daarmee kan verwarring ontstaan met een andere landsverordening, te
weten de Landsverordening Bestrijdingsmiddelen (Landsverordening van
de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot
bestrijding van schadelijke dieren en planten). Laatstgenoemde landsver-
ordening is voor zover bekend nooit in werking getreden. Gelet op het
uitgangspunt om de geldende Nederlands-Antilliaanse regelgeving op te
nemen in de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba, is het noodzakelijk duidelijkheid te bieden op dit punt.

Voorts kan bij nader inzien de Beschikking residuen van genees- en
bestrijdingsmiddelen in visserijproducten van de bijlage worden verwij-
derd, nu deze beschikking reeds is vermeld bij het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport als te handhaven regeling. Een
dubbele vermelding is onnodig.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten
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