
 

 

Besluit van  

 

houdende regels ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie (Besluit orgaandonatie) 

 

 

 

 

 

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg en Sport, van vul in datum 

voordracht, kenmerk vul in kenmerk van de voordracht; 

 

Gelet op de artikelen 10, vierde lid, 23, derde lid, en 33, tweede lid, van de Wet op de 

orgaandonatie; 

 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van vul in datum advies 

RvS, no. vul in nummer advies RvS); 

 

Gezien het nader rapport van , van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, / voor Medische 

Zorg en Sport van (vul in datum nader rapport, vul in kenmerk nader rapport); 

 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 

In dit besluit wordt verstaan onder:  

- donorformulier: donorformulier, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet;  

- donorregister: donorregister, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de wet;  

- wet: Wet op de orgaandonatie.  

 

HOOFDSTUK 2 DONORFORMULIER EN DONORREGISTER  

 

Artikel 2  
1. Er is een papieren en digitaal donorformulier. Een donorformulier bevat in ieder geval 
de volgende gegevens ten behoeve van de verwerking in het donorregister: 
a. de persoonsgegevens van de betrokkene: 
1°. naam en voornamen; 
2°. geboortedatum; 

3°. geslacht; 
4°. burgerservicenummer; 
5°. adresgegevens; 
6°. handtekening. 



 

 

b. de keuzemogelijkheden voor het na overlijden verwijderen van organen, bedoeld in 
artikel 9, eerste en tweede lid, van de wet. 
c. de organen waar de toestemming, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, 
betrekking op heeft, voor zover de betrokkene niet anders heeft bepaald, dan wel waar 
de registratie van geen bezwaar, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de wet, 
betrekking op heeft: 
1°. alvleesklier; 

2°. bloedvaten; 
3°. botweefsel, kraakbeen en pezen; 
4°. darmen; 
5°. hart;  
6°. hartkleppen; 
7°. huid; 

8°. lever; 

9°. longen; 
10°. nieren; 
11°. oogweefsel; 
12°. zenuwweefsel. 
d. indien de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger ingevolge artikel 9, tweede 
lid, van de wet de beslissing over het verwijderen van organen heeft overgelaten aan 

een bepaalde persoon, de persoonsgegevens van de gekozen persoon: 
1°. naam en voornamen; 
2°. adresgegevens; 
3°. telefoonnummers. 
2. Het papieren donorformulier bevat daarnaast de mogelijkheid om aan te tekenen dat 
het donorformulier namens de betrokkene door een andere persoon is ingevuld. Bij 
gebreke van zodanige aantekening geldt de door middel van het donorformulier 

afgelegde wilsverklaring als te zijn afgelegd door de betrokkene zelf.  
  

Artikel 3 

1. Onze Minister stuurt maandelijks na een na overleg met Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te bepalen tijdstip een papieren 
donorformulier aan iedere ingezetene als bedoeld in de Wet basisregistratie personen 
vanwege het bereiken van de leeftijd van achttien jaren, indien van de betrokkene nog 

geen wilsverklaring omtrent het verwijderen van organen in het donorregister is 
opgenomen.  
2. Onze Minister stuurt maandelijks na een na overleg met Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te bepalen tijdstip een papieren 
donorformulier aan elke ingezetene, bedoeld in de Wet basisregistratie personen, die in 
de kalendermaand voorafgaand aan de aanschrijving minimaal drie jaar maar niet meer 
dan drie jaar en een maand nieuw als ingezetene is ingeschreven dan wel opnieuw als 

ingezetene is geregistreerd in de basisregistratie personen, ten minste de leeftijd van 
negentien jaar heeft bereikt, en van wie nog geen wilsverklaring omtrent het 
verwijderen van organen in het donorregister is opgenomen. 

 

Artikel 4 

1. Indien een papieren donorformulier niet of kennelijk onjuist is gedagtekend, geldt de 
door middel van dat formulier afgelegde wilsverklaring als te zijn afgelegd op de datum 

van ontvangst bij het donorregister. 
2. Bij registratie van een papieren donorformulier ontvangt de betrokkene binnen zes 

weken na ontvangst van het ingevulde donorformulier per post een bevestiging van de 
registratie met het verzoek de gegevens te verifiëren. De wilsverklaring kan niet eerder 
worden geraadpleegd dan vier weken na de dagtekening van de bevestiging van de 
registratie en de betrokkene binnen die termijn niet op de bevestiging heeft gereageerd. 
3. Bij registratie van een digitaal donorformulier ontvangt de betrokkene onverwijld een 
digitale bevestiging van de registratie met het verzoek de gegevens te verifiëren. De 

wilsverklaring kan niet eerder worden geraadpleegd dan nadat de betrokkene de 
juistheid van de gegevens digitaal heeft bevestigd.   

 



 

 

Artikel 5 

Indien een betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger ingevolge artikel 9, tweede 
lid, van de wet de beslissing over het verwijderen van organen heeft overgelaten aan 
een bepaalde persoon, kan wijziging van de contactgegevens van die bepaalde persoon 
plaatsvinden door registratie van een daartoe strekkende verklaring van de betrokkene 
of diens wettelijk vertegenwoordiger die ten minste eigenhandig is gedagtekend en 
ondertekend.  

 

Artikel 6 

Het donorregister is slechts toegankelijk voor door Onze Minister aan te wijzen personen 
en instellingen die voldoen aan door Onze Minister te stellen voorschriften ter zake van 
de wijze van raadpleging. Indien een instelling wordt aangewezen, door welker 
tussenkomst de raadpleging plaatsvindt, kan Onze Minister aan de aanwijzing bovendien 
voorschriften verbinden met betrekking tot de organisatie van en het toezicht op die 

instelling.  

 

HOOFDSTUK 3 PROTOCOL 

 

Artikel 7  

De regels in het protocol, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de wet, die worden 

gesteld omtrent het bepaalde in artikel 23, tweede lid, onderdeel b, van de wet voldoen 

aan hetgeen daaromtrent is vastgesteld in de kwaliteitsstandaard, bedoeld in artikel 1, 

onderdeel z, van de Zorgverzekeringswet.  

 

HOOFDSTUK 4 OVERIGE BEPALINGEN 

 

Artikel 8 

Ter uitvoering van de informatievoorziening over het ter beschikking stellen van organen 

bij leven of na overlijden, als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de wet, voorziet Onze 

Minister erin dat, zowel in papieren vorm als digitaal, kosteloos informatie beschikbaar 

is. Daarbij draagt Onze Minister in ieder geval zorg voor: 

a. verstrekking van informatie op verschillende niveaus van de Nederlandse taal;  

b. verstrekking van informatie op een wijze waardoor deze raadpleegbaar is voor 

personen met een beperking;  

c. verstrekking van informatie in andere talen, waaronder in ieder geval de Engelse taal; 

d. bevordering van informatieverstrekking op scholen aan de hand van op de doelgroep 

afgestemde informatie. 

 

HOOFDSTUK 5 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

 

Artikel 9 

Het Besluit donorregister wordt ingetrokken.  

 

Artikel 10 

Na inwerkingtreding van dit besluit berust het Besluit aanwijzing personen en instanties 

die het donorregister kunnen inzien of raadplegen, op artikel 6 van dit besluit.  

 

Artikel 11 

Onze Minister stuurt op een na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties te bepalen tijdstip een papieren donorformulier aan iedere ingezetene 
als bedoeld in de Wet basisregistratie personen die in de periode van 2 juli 2020 tot 1 
januari 2021 de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, nieuw als ingezetene is 
ingeschreven of opnieuw als ingezetene is geregistreerd in de basisregistratie personen, 
en van wie nog geen wilsverklaring omtrent het verwijderen van organen in het 

donorregister is opgenomen.  
 



 

 

Artikel 12 

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 27 maart 2018, houdende 

wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief 

donorregistratiesysteem in werking treedt (Stb. 2018, 95), met uitzondering van artikel 

3 dat in werking treedt op 1 januari 2021.  

 

Artikel 13 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit orgaandonatie.  

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 

 

de minister voor Medische Zorg 

en Sport, 

 

 

Bruno Bruins 

 

 

 

  

 


