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Verbeterblad 
 
 
De geconsolideerde tekst van het Landsbesluit organisatie en taakstelling onderdelen Inspectie voor de 
Volksgezondheid bedoeld in artikel 1 wordt hierbij bekendgemaakt.  
 
 
 
       Willemstad, 24 maart 2017 
       De waarnemende Sectordirecteur  
       Algemene Zaken, 

 L. DE VRIES 
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Bijlage behorende bij het Landsbesluit van de 19de april 2016, no 16/0880, houdende 
vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit organisatie en taakstelling 
onderdelen Inspectie voor de Volksgezondheid 
____________________________________________________________________________________ 

Geconsolideerde tekst van het Landsbesluit organisatie en taakstelling onderdelen Inspectie 
voor de Volksgezondheid (P.B. 2006, no. 83), zoals deze luidt in overeenstemming gebracht 
met de aanwijzingen opgenomen in de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur 
Land Curaçao.  

 
Hoofdstuk 1 

Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 
 

De Inspectie voor de Volksgezondheid, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de 
Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid (P.B. 2003, no. 8) wordt verdeeld in de 
volgende onderdelen: 

a. de Inspectie Gezondheidszorg, 
b. de Inspectie Geneesmiddelen, en 
c. de Inspectie Gezondheidsbescherming. 

 
Artikel 2 

 
De Inspectie Gezondheidszorg heeft tot taak: 

a. het houden van toezicht op de volksgezondheid, waaronder begrepen het houden van 
toezicht op de gezondheidstoestand waarin de bevolking verkeert; 

b. het houden van toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van 
de volksgezondheid, waaronder begrepen de gezondheidszorg; 

c. het houden van toezicht op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg; 

d. het behandelen en onderzoeken van klachten en meldingen van calamiteiten in de 
gezondheidszorg; 

e. het op verzoek of eigener beweging uitbrengen van adviezen en het verstrekken van 
inlichtingen de gezondheidszorg betreffende; en 

f. het verrichten van andere bij of krachtens landsverordening opgedragen taken. 
 

Artikel 3 
 

De Inspectie Geneesmiddelen heeft tot taak:  
a. het houden van toezicht op de staat van de volksgezondheid voor wat betreft de 

uitoefening van de artsenijbereidkunde, de handel in geneesmiddelen en aanverwante 
producten, de naleving van kwaliteits- en veiligheidsbepalingen door de farmaceutische 
industrie, de farmaceutische groothandel en de apotheken; 

b. het houden van toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving alsmede 
verdragsrechtelijke verplichtingen op het gebied van de geneesmiddelenvoorziening, 
verdovende middelen en psychotrope stoffen; 

c. het behandelen en onderzoeken van klachten vanuit de gemeenschap of de 
farmaceutische sector in het algemeen en ten aanzien van de kwaliteit en de veiligheid 
van farmaceutische producten in het bijzonder; 
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d. het op verzoek of eigener beweging uitbrengen van adviezen en het verstrekken van 
inlichtingen de (uitoefening van de) artsenijbereidkunde betreffende; en 

e. het verrichten van andere bij of krachtens landsverordening opgedragen taken. 
 

Artikel 4 
 

De Inspectie Gezondheidsbescherming heeft tot taak:  
a. het houden van toezicht op de staat van de volksgezondheid voor wat betreft de 

gezondheidsbescherming; 
b. het houden van toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving alsmede 

verdragsrechtelijke verplichtingen op het gebied van waren, waaronder eet- en 
drinkwaren, drinkwater, bestrijdingsmiddelen, milieu-aangelegenheden en veterinaire 
zaken; 

c. (vervallen);  
d. het op verzoek of eigener beweging uitbrengen van adviezen en het verstrekken van 

inlichtingen de gezondheidsbescherming betreffende; en 
e. het verrichten van andere bij of krachtens landsverordening opgedragen taken. 

 
Artikel 5 

 
(vervallen) 

 
Artikel 6 

 
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit organisatie en taakstelling 
onderdelen Inspectie voor de Volksgezondheid. 
 
 

(***) 
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