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Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 10 december 2020 

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit, houdende vaststelling van regels 
met betrekking tot de veiligheid van attractie- en speeltoestellen (Waren-
wetbesluit attractie- en speeltoestellen 2021)1. Voor de inhoud van het 
ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting2. 

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 artikel 2.38 van de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt 
deze termijn in verband met het Kerstreces van uw Kamer verlengd tot 
25 januari 2021. 

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met 
ingang van 1 juli 2020, met uitzondering van artikel 7, derde en vierde lid, 
dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2022. 

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal 

De Minister voor Medische Zorg en Sport, 
T. van Ark

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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Ontvangen ter Griffie op 10 december 2020.

De voordracht voor de vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur is aan de 
Kamer overgelegd tot en met 24 januari 2021.

De voordracht voor de vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur kan niet 
eerder worden gedaan dan op 25 januari 2021.
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