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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. 20 HERDRUK1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT

Ontvangen ter Griffie op 10 december 2015.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De voordracht voor de vast te stellen
algemene maatregel van bestuur is aan de
Kamer overgelegd tot en met 31 januari 2016.

Den Haag, 10 december 2015

De voordracht voor de vast te stellen
algemene maatregel van bestuur kan niet
eerder worden gedaan dan op 1 februari 2016.

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het
Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met het stellen van regels
over de omzetgerelateerde boete2. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit
verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting3.
De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure (artikel 32b, tweede lid, van de Warenwet), en biedt
uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit
voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden
voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.
Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de
Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de
Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat
het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
Op grond van aanwijzing 43a van de Aanwijzingen voor de regelgeving
wordt deze termijn in verband met het kerstreces van uw Kamer verlengd
tot 1 februari 2016.
Het ontwerpbesluit strekt ertoe een omzetgerelateerde boete te introduceren voor overtredingen van warenwettelijke voorschriften op het gebied
van eerlijkheid in de handel of goede voorlichting omtrent waren die
doelbewust zijn begaan of ernstig verwijtbaar zijn.
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I.v.m. een correctie in de termijntekst.
Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan voorzitter van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers
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