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BESCHIKKING van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, van de 14de januari 
2011, tot verlening van ondermandaat ter zake de uitoefening van bestuursbevoegdheden 
betreffende het toezicht op de volksgezondheid en gezondheidszorg (Tijdelijke beschikking 
ondermandaat toezicht volksgezondheid en gezondheidszorg). 
 
 

DE MINISTER VAN GEZONDHEID, MILIEU EN NATUUR, 
 
 Overwegende: 
 
dat de bevoegdheid tot het toezicht op naleving van alle wetgeving op het gebied van de 
Volksgezondheid ingevolge het Tijdelijk landsbesluit mandaat toezicht volksgezondheid en 
gezondheidszorg is gemandateerd aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur; 
 
dat de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen ten einde in strijd met enige wettelijk 
voorschrift ter zake de volksgezondheid te beëindigen of te doen beëindigen, dan wel verder 
handelen in strijd met een zodanig voorschrift te voorkomen of te doen voorkomen ingevolge het  
Tijdelijk landsbesluit mandaat toezicht volksgezondheid en gezondheidszorg is gemandateerd aan 
de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur; 
 
dat het in verband met de aard en het professioneel inhoudelijk karakter van de toezichthoudende 
bevoegdheden wenselijk is de bevoegdheid tot het toezicht op naleving van alle wetgeving op het 
gebied van de volksgezondheid alsook de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen ten einde 
handelen in strijd met enig wettelijk voorschrift ter zake de volksgezondheid te beëindigen of te 
doen beëindigen, dan wel verder handelen in strijd met een zodanig voorschrift te voorkomen of te 
doen voorkomen, door te mandateren aan de inspecteur-generaal alsmede aan de afzonderlijke 
inspecteurs van de Inspectie doch uitsluitend voor het eigen werkgebied; 
 
 Gelet op; 
 
Artikel 2 van het Tijdelijk landsbesluit mandaat toezicht volksgezondheid en gezondheidszorg; 
 
 

H E E F T   B E S L O T E N : 
 
 

Artikel 1 
 
De bevoegdheid tot het toezicht op naleving van alle wetgeving op het gebied van de 
volksgezondheid wordt door gemandateerd aan de Inspecteur-generaal voor de volksgezondheid 
alsook aan de afzonderlijke inspecteurs van de Inspectie doch uitsluitend voor het eigen 
werkgebied. 
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 Artikel 2 
 
De bevoegdheid voor zover het belang van de volksgezondheid zulks vordert tot het toepassen van 
bestuursdwang ten einde handelen in strijd met enig wettelijk voorschrift ter zake de 
volksgezondheid te beëindigen of te doen beëindigen, dan wel verder handelen in strijd met een 
zodanig voorschrift te voorkomen of te doen voorkomen wordt door gemandateerd aan de 
Inspecteur-generaal voor de volksgezondheid alsook aan de afzonderlijke inspecteurs van de 
Inspectie doch uitsluitend voor het eigen werkgebied. 
 
 

Artikel 3 
 
De Inspecteur-generaal voor de volksgezondheid en de afzonderlijke inspecteurs van de Inspectie 
kunnen zich bij de uitoefening van de in artikel 1 en artikel 2 genoemde bevoegdheden doen 
bijstaan door daartoe door hen aangewezen medewerkers van de Inspectie voor de 
Volksgezondheid. 
 
 

Artikel 4 
 
1. Uit ondertekening van een schriftelijk stuk blijkt namens wie wordt gehandeld. 
2. Ingeval van bestuurlijk handelen dat niet in een schriftelijk stuk wordt neergelegd, wordt vooraf 

aan de wederpartij kenbaar gemaakt namens wie wordt gehandeld. 
 
 

Artikel 5 
 
Deze beschikking wordt in het Publicatieblad geplaatst. 

 
 

Artikel 6 
 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan en werkt terug tot en met 
10 oktober 2010. 
 
 
         Willemstad, 14 januari 2011 
         De Minister van Gezondheid, 
         Milieu en Natuur, 
               J.V.A. CONSTANCIA 
 
 
         Uitgegeven de 14de januari 2011 
         De Minister van Algemene Zaken, 
                      G.F. SCHOTTE 


	A  2011 N  3
	PUBLICATIEBLAD

