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Wet van 16 mei 2002, houdende wijziging van
de Wet op bijzondere medische verrichtingen
betreffende invoering van een verbod op
xenotransplantatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat

medische verrichtingen met toepassing van xenotransplantatie worden
verboden, voor zover onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van
mensen niet redelijkerwijs zijn uitgesloten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op bijzondere medische verrichtingen1 wordt als volgt
gewijzigd:

A. Voor artikel 2 wordt ingevoegd de aanduiding: Paragraaf 1
Algemeen.

B. Na artikel 6 wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd die komt te
luiden:

Paragraaf 2 Specifieke verboden

Artikel 6a

1. Het uitvoeren van medische verrichtingen met toepassing van
xenotransplantatie is verboden. Onder xenotransplantatie wordt verstaan
het in- of aanbrengen van levende bestanddelen van een dier of van een
foetus of embryo van een dier, dan wel een menselijk bestanddeel dat
daarmee doelgericht in aanraking is gebracht, in of aan het lichaam van
een mens.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan het begrip xenotransplan-
tatie nader worden omschreven en kunnen verrichtingen waarbij naar
heersend medisch inzicht onaanvaardbare risico’s voor de patiënt en de
volksgezondheid redelijkerwijs zijn uitgesloten, worden aangewezen
waarop het in het eerste lid bedoelde verbod niet van toepassing is.
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ARTIKEL II

In artikel 1, onder 4, van de Wet op de economische delicte
n2 wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet op bijzondere

medische verrichtingen «2, 3 en 4» vervangen door: 2, 3, 4 en 6a.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 16 mei 2002
Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zesde juni 2002

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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Zie voor de behandeling in de Staten-
Generaal:
Kamerstukken II 2001/2002, 28 284.
Handelingen II 2001/2002, blz. 4751.
Kamerstukken I 2001/2002, 28 284 (340).
Handelingen I 2001/2002, zie vergadering d.d.
14 mei 2002.

1 Stb. 1997, 515, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 5 juli 2000, Stb. 359.
2 Stb. 1950, K 258, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 18 april 2002, Stb. 244.
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