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Besluit van 27 juni 2005, houdende vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
van 16 juni 2005, houdende wijziging van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet
op de toegang tot ziektekostenverzekeringen
1998 en de Ziekenfondswet in verband met
invoering van een identificatieplicht bij het
verkrijgen van zorg, invoering van het
Sofi-nummer in de Wtz 1998, elektronisch
berichtenverkeer in de Ziekenfondswet en enige
andere wijzigingen (fraudebestrijding
zorgverzekeringswetten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport van 21 juni 2005, kenmerk Z/VV-2594023;
Gelet op artikel V van de Wet van 16 juni 2005, houdende wijziging van
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de toegang tot
ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband met
invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering
van het Sofi-nummer in de Wtz 1998, elektronisch berichtenverkeer in de
Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen (fraudebestrijding zorgverzekeringswetten);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
1. De Wet van 16 juni 2005, houdende wijziging van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband met invoering van een
identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering van het
Sofi-nummer in de Wtz 1998, elektronisch berichtenverkeer in de
Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen (fraudebestrijding
zorgverzekeringswetten) treedt in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst met
uitzondering van de artikelen I, onderdelen A en B, III, onderdelen C en F,
en IV, die in werking treden met ingang van 1 januari 2006.
2. Artikel III, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 januari 2001.
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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.
’s-Gravenhage, 27 juni 2005
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J. F. Hoogervorst
Uitgegeven de twaalfde juli 2005
De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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