
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 

november 2009, GMT\MVG-2980701, houdende aanwijzing KEMA 

Quality B.V. als instantie als bedoeld in artikel 10 van de Wet op de medische 

hulpmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelezen de aanvragen van KEMA Quality B.V. en gelet op artikel 10 van de Wet medische hulpmidde-
len;

Besluit:

Artikel 1 

In dit besluit wordt verstaan onder:
a. richtlijn 93/42/EEG: richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen 
(PbEG L 169),
b. richtlijn 90/385/EEG: richtlijn 90/3385/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (PbEG L 189), 
en
c. richtlijn 98/79/EG: richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 
betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (PbEG L 331).

Artikel 2 

KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, postbus 9035, 6800 ET Arnhem, wordt aangewezen als een 
instantie als bedoeld in artikel 10 van de Wet op de medische hulpmiddelen.

Artikel 3 

1. De instantie, bedoeld in artikel 2, is bevoegd om de volgende procedures uit te voeren inzake 
artikel 9 van het Besluit medische hulpmiddelen:
– de in bijlage I van richtlijn 93/42/EEG omschreven procedure inzake de EG-verklaring van 

overeenstemming (volledig kwaliteitsborgingssysteem),
– de in bijlage III van richtlijn 93/42/EEG omschreven procedure inzake het EG-typeonderzoek,
– de in bijlage IV van richtlijn 93/42/EEG omschreven procedure inzake de EG-keuring,
– de in bijlage V van richtlijn 93/42/EEG omschreven procedure inzake de EG-verklaring van 

overeenstemming (produktiekwaliteitsborging),
– de in bijlage VI van richtlijn 93/42/EEG omschreven procedure inzake de EG-verklaring van 

overeenstemming (produktkwaliteitsborging);

2. De instantie, bedoeld in artikel 2, is bevoegd om de volgende procedures uit te voeren inzake 
artikel 5 van het Besluit actieve implantaten:
– de in bijlage 2 van richtlijn 90/385/EEG omschreven procedure inzake de EG-verklaring van 

overeenstemming,
– de in bijlage 3 van richtlijn 90/385/EEG omschreven procedure inzake het EG-typeonderzoek 

met de in bijlage 5 van richtlijn 90/385/EEG omschreven procedure van de EG-verklaring inzake 
de type-overeenstemming;

3. De instantie, bedoeld in artikel 2, is bevoegd om de volgende procedures uit te voeren inzake 
artikel 8 van het Besluit in-vitro diagnostica:
a. voor de in onderdeel 2, onder lijst A, van het Besluit in-vitro diagnostica vermelde in-vitro 

diagnostica:
– de in onderdeel 4 van het Besluit in-vitro diagnostica omschreven procedure inzake de 

EG-verklaring van overeenstemming,
– de in onderdeel 5 van het Besluit in-vitro diagnostica omschreven procedure inzake het 

EG-typeonderzoek, in combinatie met de in onderdeel 7 omschreven procedure inzake de 
EG-verklaring van overeenstemming;

b. voor de in onderdeel 2, onder lijst B, van het Besluit in-vitro diagnostica vermelde in-vitro 
diagnostica:
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– de in onderdeel 4 van het Besluit in-vitro diagnostica omschreven procedure inzake de 
EG-verklaring van overeenstemming,

– de in onderdeel 5 van het Besluit in-vitro diagnostica omschreven procedure inzake het 
EG-typeonderzoek, in combinatie met hetzij de in onderdeel 6 omschreven procedure 
inzake de EG-keuring, hetzij de in onderdeel 7 omschreven procedure inzake de 
EG-verklaring van overeenstemming;

c. voor de in-vitro diagnostica die bestemd zijn voor zelftesten:
– de in onderdeel 3 van het Besluit in-vitro diagnostica omschreven procedure inzake de 

EG-verklaring van overeenstemming,
– de in onderdeel 4 van het Besluit in-vitro diagnostica omschreven procedure inzake de 

EG-verklaring van overeenstemming,
– de in onderdeel 5 van het Besluit in-vitro diagnostica omschreven procedure inzake het 

EG-typeonderzoek, in combinatie met hetzij de in onderdeel 6 omschreven procedure 
inzake de EG-keuring, hetzij de in onderdeel 7 omschreven procedure inzake de 
EG-verklaring van overeenstemming.

Artikel 4 

De instantie, bedoeld in artikel 2, blijft in Nederland zetel houden en houdt zich verder aan de 
volgende voorwaarden:
a. de bij of krachtens het Besluit medische hulpmiddelen, het Besluit actieve implantaten en het 

Besluit in-vitro diagnostica gestelde voorschriften worden in acht genomen,
b. aan de in bijlage IX van richtlijn 93/42/EEG, bijlage 8 van richtlijn 90/385/EEG en bijlage IX van 

richtlijn 98/79/EG gestelde minimumcriteria wordt voldaan,
c. indien technische taken in het kader van artikel 3 worden uitbesteed, wordt erop toegezien dat de 

instantie aan wie wordt uitbesteed het bepaalde onder a en b in acht neemt,
d. er wordt voorzien van voldoende verzekering van wettelijke aansprakelijkheid, gezien de taken die 

uit dit besluit kunnen voortvloeien,
e. al de verslagen en protocollen van de werkzaamheden in het kader van de procedures, bedoeld in 

artikel 3, worden op systematische wijze bewaard,
f. de voorschriften, bedoeld in artikel 3, met betrekking tot de wijze waarop in het kader van de 

procedures moet worden gehandeld, worden in acht genomen,
g. de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt onmiddellijk in kennis gesteld van geweigerde of 

ingetrokken goedkeuringen van kwaliteitssystemen of EG-type-onderzoekscertificaten, alsmede 
van vaststelling dat de EG-markering ten onrechte op een medisch hulpmiddel, actief implantaat of 
in-vitro diagnosticum is aangebracht,

h. de beslissingen, met vermelding van de mogelijkheden van beroep en de termijnen waarbinnen 
dat beroep moet worden ingesteld, worden zo spoedig mogelijk mee aan de aanvrager 
meegedeeld,

i. het College ter beoordeling van geneesmiddelen wordt geraadpleegd in geval in het medisch 
hulpmiddel, actief implantaat of in-vitro diagnosticum als bestanddeel een stof is verwerkt die, 
wanneer zij afzonderlijk wordt gebruikt, kan worden beschouwd als een geneesmiddel in de zin 
van de Geneesmiddelenwet,

j. aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt iedere in het kader van het toezicht gewenst 
inlichting verstrekt en inzage verleend in de gewenste bescheiden,

k. indien het voornemen bestaat om de werkzaamheden te beëindigen, wordt dit minstens drie 
maanden vóór de voorgenomen datum van beëindiging van die werkzaamheden mee aan de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg meegedeeld, en

l. de verslagen en protocollen, bedoeld onder e, voor zover deze betrekking hebben op de te 
beëindigen werkzaamheden, worden vóór de datum van beëindiging overgebracht aan de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Artikel 5 

Deze beschikking wordt ingetrokken indien de instantie, bedoeld in artikel 1, niet meer aan de 
voorwaarden, bedoeld in artikel 4, voldoet.

Artikel 6 

De volgende besluiten worden ingetrokken:

a. het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juni 1995, GMT/
MT2594373, houdende aanwijzing instantie N.V. KEMA op grond van het Besluit medische 
hulpmiddelen,

b. het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 juli 1995, GMT/
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MT2594373, houdende aanwijzing instantie N.V. KEMA op grond van het Besluit actieve 
implantaten,

c. het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2007, 
GMT/MVG2811732, houdende aanwijzing instantie KEMA Quality B.V. op grond van het Besluit 
in-vitro diagnostica,

d. het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 juni 1998, GMV/
MHB983086, houdende aanwijzing instantie TNO Certification B.V. als aangemelde instantie op 
grond van het Besluit medische hulpmiddelen, en

e. het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juni 2000, GMV/
MH2078997, houdende aanwijzing instantie TNO Certification B.V. als aangemelde instantie op 
grond van het Besluit in-vitro diagnostica.

Artikel 7 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant 
waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze: 
de directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie,
H.R. Hurts.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den 
Haag.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met 
ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.
Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:
– de naam en het adres van de indiener,
– de dagtekening,
– een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het briefkenmerk en 

datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit,
– de gronden van het bezwaar.
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