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Besluit van 31 oktober 2018, houdende 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Wet van 6 juni 2018 tot 
wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg in verband met de 
totstandkoming van het implantatenregister ter 
bescherming van de gezondheid van cliënten 
(Stb. 2018, 179) en van de Wet van 6 juni 2018 
tot wijziging van het wetsvoorstel in verband 
met de instelling van het implantatenregister 
houdende aanpassing van het verbod op de 
toepassing van implantaten die niet voorzien 
zijn van een geüniformeerde barcode (Stb. 2018, 
180) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van 29 oktober 
2018, kenmerk 1438450-183308-WJZ; 

Gelet op artikel II van de Wet van 6 juni 2018 tot wijziging van de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming 
van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van 
cliënten (Stb. 2018, 179) en op artikel II van de Wet van 6 juni 2018 tot 
wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het 
implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de 
toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde 
barcode (Stb. 2018, 180); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 6 juni 2018 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantaten-
register ter bescherming van de gezondheid van cliënten (Stb. 2018, 179) 
en de Wet van 6 juni 2018 tot wijziging van het wetsvoorstel in verband 
met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van 
het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van 
een geüniformeerde barcode (Stb. 2018, 180), treden in werking met 
ingang van 1 januari 2019. 
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Onze Minister voor Medische Zorg is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 31 oktober 2018 
Willem-Alexander 

De Minister voor Medische Zorg, 
B.J. Bruins 

Uitgegeven de zestiende november 2018 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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