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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

Nr. 12

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN
GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9
Ontvangen 9 april 2015
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
I
Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:
1. De aanhef wordt vervangen door:
Artikel 13a wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste en tweede lid komen te luiden:.
2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen
algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan vier weken nadat
het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd,
tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten
minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers
de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene
maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een
daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.
II
In artikel I, onderdeel T, wordt artikel 32b als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen
algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan vier weken nadat
het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd,
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tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten
minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers
de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene
maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een
daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.
Toelichting
Dit amendement introduceert een zware voorhang voor onderdeel E en
T. De Kamer wordt hiermee betrokken bij het vaststellen van de amvb die
de hoogte van de boetes regelt (onderdeel T) en bij de amvb die de
instanties aanwijst die belast zijn met het beoordelen van waren of
daarmee samenhangende werkzaamheden. Indien binnen de voorhangtermijn van vier weken door of namens één der kamers of door ten minste
een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van één der kamers de
wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de amvb bij wet
dient te worden geregeld, zal een daartoe strekkend wetsvoorstel zo
spoedig mogelijk worden ingediend bij de Tweede Kamer.
Leijten
Van Gerven
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