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U hebt mij per brief van 21 maart jl. verzocht om u een overzicht te doen
toekomen van de (mede) op Caribisch Nederland van toepassing zijnde
wet- en regelgeving welke in voorbereiding is bij mijn departement dan
wel aanhangig is bij de Staten-Generaal. Op 14 mei jl. heb ik u een eerste
overzicht gestuurd.
U hebt mij tevens verzocht om u halfjaarlijks een overzicht te doen
toekomen. Hierbij ontvangt u een bijgewerkte versie.
De minister van Infrastructuur en milieu,
M. H. Schultz van Haegen
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Voorgenomen regelgeving voor Caribisch Nederland
Overzicht van voorgenomen regelgeving op het beleidsterrein van IenM,
welke in voorbereiding is dan wel reeds aanhangig is bij de StatenGeneraal.
Wet
–

Kadasterwet BES. Het voornemen bestaat om het Kadaster Nederland
verantwoordelijk te laten worden voor de kadastrale werkzaamheden
op de BES-eilanden. Dit voornemen vraagt om aanpassing van de
bestaande Wet openbare registers BES, de bestaande Wet kadaster en
registratie onroerende zaken en beperkte rechten BES, van enkele
artikelen van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en van enkele
artikelen van de Nederlandse Kadasterwet.

Algemene maatregel van bestuur
–

–
–
–

–

Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES. Dit besluit zal regels bevatten
voor vergunningplichtige inrichtingen en algemene regels voor
inrichtingen die niet vergunningplichtig zijn. Daarnaast worden
activiteiten en plannen aangewezen die MER-plichtig zijn.
Besluit stoffen BES. Dit besluit zal regels bevatten over de import en
export van CFK’s en asbesthoudende stoffen.
Kadasterbesluit BES. Dit besluit zal nadere regels bevatten voor de
uitvoering van de Kadasterwet BES.
Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming verontreiniging door
schepen. Dit besluit bevat de noodzakelijke implementatie van de
gewijzigde bijlagen IV, V en VI van het Verdrag inzake de voorkoming
van verontreiniging door schepen.
Besluit tot wijziging van het Besluit bescherming Antarctica. In dit
besluit wordt geregeld welke informatie moet worden aangeleverd bij
de vergunningaanvraag voor activiteiten in het Antarctisch gebied. In
de Wet VROM BES is bepaald dat de Wet bescherming Antarctica
mede van toepassing is op de BES-eilanden. Dientengevolge is ook
deze wijziging van het Besluit bescherming Antarctica van toepassing
op de BES-eilanden.

Ministeriële regeling
–

–

–

–

Regeling tarieven kadaster BES. Deze regeling zal, ter uitvoering van
de Kadasterwet BES, regels bevatten over de tarieven voor kadastrale
werkzaamheden.
Regeling tot wijziging van de Regeling veiligheid zeeschepen in
verband met de implementatie van de SCV-Code en de CCSS-Code
voor Caribisch Nederland en tot wijziging van de Regeling voorkoming
verontreiniging door schepen in verband met de implementatie van
het MARPOL-verdrag voor Caribisch Nederland. De wijziging van de
Regeling veiligheid zeeschepen behelst de implementatie van twee
internationale codes en het stellen van veiligheidseisen aan zeeschepen in lokale vaart. De wijziging van de Regeling voorkoming
verontreiniging door schepen behelst een nadere invulling van de in
het MARPOL-verdrag opgenomen voorschriften voor CaribischNederlandse schepen.
Regeling tot wijziging van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen over
land BES. Deze regeling zal regels bevatten ter implementatie van de
voor de BES-eilanden relevante delen van het ADR.
Regeling tot wijziging van de Regeling vergoedingen luchtvaartnavigatie BES. De Regeling vergoedingen luchtvaartnavigatie BES wordt
uitgebreid met een grondslag voor het heffen van vergoedingen voor
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–

–

naderings- en terminalverkeer. De wijziging treedt met ingang van
1 oktober 2012 in werking.
Regeling snelheidsbeperkingen kustwateren BES. Met deze regeling
wordt een snelheidsbeperking voor onder meer waterscooters
ingesteld in de kustwateren rond de BES-eilanden in verband met de
veiligheid voor zwemmers en duikers.
Regeling tot wijziging van de Regeling bescherming Antarctica. De
wijziging betreft een wijziging van het formulier voor de vergunningaanvraag voor activiteiten in het Antarctisch gebied. Deze wijziging is
noodzakelijk in verband met een wijziging van de Wet bescherming
Antarctica en het Besluit bescherming Antarctica, die beide van
toepassing zijn op de BES-eilanden.
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