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Besluit van 11 mei 2017, houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van het 
besluit van 10 februari 2017, houdende 
wijziging van tabel 4 in de bijlage bij het Besluit 
Hersendoodprotocol in verband met het herstel 
van een omissie (Stb. 2017, 74) 

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

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

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport van 4 mei 2017, kenmerk 1122588-163140-WJZ; 

Gelet op artikel IV van het besluit van 10 februari 2017, houdende 
wijziging van tabel 4 in de bijlage bij het Besluit Hersendoodprotocol in 
verband met het herstel van een omissie (Stb. 2017, 74); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

Het besluit van 10 februari 2017, houdende wijziging van tabel 4 in de 
bijlage bij het Besluit Hersendoodprotocol in verband met het herstel van 
een omissie (Stb. 2017, 74), treedt in werking met ingang van 1 juni 2017. 

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 11 mei 2017 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
M.J. van Rijn 

Uitgegeven de vierentwintigste mei 2017 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
S.A. Blok 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding van het besluit van 
10 februari 2017, houdende wijziging van tabel 4 in de bijlage bij het 
Besluit Hersendoodprotocol in verband met het herstel van een omissie 
(Stb. 2017, 74). Hierbij is rekening gehouden met artikel 15, derde lid, van 
de Wet op de orgaandonatie waarin is bepaald dat een krachtens het 
eerste lid van dat artikel vastgestelde algemene maatregel van bestuur 
niet eerder in werking treedt dan acht weken na de datum van uitgifte van 
het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Voorts is ter uitvoering van artikel 
15, derde lid, van de Wet op de orgaandonatie bij brief van 16 maart 2017 
aan beide Kamers der Staten-Generaal mededeling gedaan van de 
plaatsing in het Staatsblad van het besluit (Kamerstukken II 2016/17, 
28 140, nr. 98). 

Met de inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 juni 2017 
wordt, met gebruikmaking van aanwijzing voor de regelgeving nr. 174, 
vierde lid, onderdeel a, bewerkstelligd dat de betreffende omissie zo 
spoedig mogelijk wordt hersteld. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
M.J. van Rijn
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