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Besluit van 8 juli 2014, houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet 
van 16 april 2014 tot wijziging van de Wet op 
bijzondere medische verrichtingen in verband 
met de invoering van een startmeldingsplicht 
voor beperkte duur voor het uitvoeren van 
verrichtingen waarvoor niet langer een 
vergunning op grond van deze wet is vereist 
(Stb. 2014, 165) 

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

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

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport van 3 juli 2014, kenmerk 629155-122948-WJZ; 

Gelet op artikel III van de wet van 16 april 2014 tot wijziging van de Wet 
op bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van 
een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van 
verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet 
is vereist (Stb. 2014, 165); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De wet van 16 april 2014 tot wijziging van de Wet op bijzondere 
medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmel-
dingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen 
waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist 
(Stb. 2014, 165), treedt in werking met ingang van de eerste dag van de 
eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin 
dit besluit wordt geplaatst. 
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Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 8 juli 2014 
Willem-Alexander 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
E.I. Schippers 

Uitgegeven de achttiende juli 2014 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
I.W. Opstelten 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 16 april 2014 tot 
wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen in verband 
met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het 
uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op 
grond van deze wet is vereist (Stb. 2014, 165), is gekozen voor een datum 
die afwijkt van een regulier vast verandermoment voor de inwerking-
treding van een wetswijziging, gezien de publieke nadelen die uitstel van 
de inwerkingtreding tot 1 januari tot gevolg heeft. Gezien de praktische 
bruikbaarheid vanuit communicatief oogpunt, is wel gekozen voor de 
eerste dag van een kalendermaand. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
E.I. Schippers
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