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WVC - Herplaatsing wegens misstelling 

 

9 november 1992/Nr. AGB/BOG-929.304 

 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 

Overwegende dat het noodzakelijk is de regelen inzake de erkenning van diploma’s, certificaten en andere 

titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger aan te passen aan de richtlijn van de Raad van de 

Europese Gemeenschappen van 30 oktober 1989 (89/594/EEG, PbEG L 341/19) en aan de richtlijn van de 

Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 december 1990 (90/658/EEG, PbEG L 353/73), 

Overwegende dat het noodzakelijk is de regelen inzake de erkenning van diploma’s, certificaten en andere 

titels van arts, verloskundige en tandarts aan te passen aan de richtlijn van de Raad van Europese 

Gemeenschappen van 30 oktober 1989 (89/549/EEG, PbEG L 341/19) en aan de richtlijn van de Raad van 

Europese Gemeenschappen van 4 december 1990 (90/658/EEG, PbEG L 353/73), 

Gelet op artikel 5 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 702), op 

artikel 2g, eerste, vijfde en achtste lid, van de Wet van 1 juni 1865, Stb. 60, regelende de uitoefening der 

geneeskunst, en op artikel 7g, eerste, vijfde en achtste lid, van de Wet van 24 juni 1876, Stb. 117, houdende 

regeling van de voorwaarden tot verkrijging der afzonderlijke bevoegdheid tot uitoefening der tandheelkunst 

en van de uitoefening dier kunst; 

 

Besluit: 

 

Artikel I 

Het Besluit aanwijzing EG-diploma’s verpleegkundige (Stcrt. 1979, 124) wordt gewijzigd als volgt: 

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt: 

1. onder f komst de tekst tussen de aanhalingstekens te luiden: ‘diploma di infermiere professionale’; 

2. onder h komt de tekst na het streepje te luiden: 

Statement of Registration as a Registred General Nurse in deel I van het register dat wordt bijgehouden door 

de ‘United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting’; 

3. onder i komt de tekst na het streepje te luiden: 

- ‘Το διπλομα Αδελφης Νοσοκομας τησ Ανωτερας Σχολης Αδελφων Νοσοκομων’ (diploma algemeen 

verpleegster van de hogere school voor algemene verpleegsters), voor echt verklaard door het Ministerie van 

Maatschappelijk Werk of door het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken, of wel 

- ‘Το πτυχιο Νοσοκομου του Τμηματος  Αδελφων  Νοσοκομων των Παραιατρικων Σχολων των Κεντρων 

Ανωτερα Τεχνικης και Επαγγελματικης Εκπαιδευσης’ (diploma verpleger van de afdeling verplegers van de 

onder de centra voor hoger technische en beroepsonderwijs ressorterende paramedische scholen), afgegeven 

door het Ministerie van Onderwijs en Kerkelijke Zaken, of wel 

- ‘Το πτυχιο νοσηλευτη η νοσηλευτριας των Τεχνολογικων Εκπαιδευτικων Ιδρυματων (T.E.I.)’ (diploma 

verpleger van de instellingen voor technologisch onderwijs) van het Ministerie van Onderwijs en Kerkelijke 

Zaken, of wel 

- ‘Το πτυχιο της Ανωτατης Νοσηλευτικης της Σχολης Επαγγελματων Υγειας Τμημα Νοσηλευτικης του 

Πανεπτιστημιου Αθηνων’ (diploma verpleger van de faculteit der medische wetenschappen, afdeling 

verplegers, van de Universiteit van Athene; 

4. onder j komt de tekst na het streepje te luiden: 

‘Τιτυλο δε Διπλομαδο εν Ενφερμερα’ (titel van universitair gediplomeerde in de verpleegkunde), afgegeven 

door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen of door de rector magnificus van een universiteit. 

 



Artikel II 

Het Besluit van 11 juni 1986 nr. 1BZ/WJZ-U-2321 (Stcrt. 119) wordt gewijzigd als volgt: in artikel 2, 

tweede lid, wordt ‘9-bis’ vervangen door: 7-bis. 

 

Artikel III 

Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die 

van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst. 

 

‘s-Gravenhage. 9 november 1992. 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 

H. J. Simons. 

 

* De diacritische tekens in de oorspronkelijke Griekse passages zijn niet afgedrukt in de Staatscourant. 

 

Toelichting 

Het Besluit aanwijzing EG-diploma’s verpleegkundige (Stcrt. 1979, 124) wijst diploma’s aan uit de lid-

Staten van de Europese Gemeenschappen, die naast de op grond van de Wet van 2 mei 1921 (Stb. 702) tot 

bescherming van het diploma van verpleegkundige geregelde Nederlandse diploma’s de bevoegdheid geven 

tot het hier te lande voeren van de titel van verpleegkundige. Richtlijn 89/594/EEG wijzigt de betrokken 

titels van de lidstaten Italië, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Spanje. 

Artikel 28 van richtlijn 89/594/EEG verlangt implementatie van deze materie in het recht van de lid-Staten. 

Implementatie heelt in het besluit van 17 februari 1992 AGB/BOG 916391 niet plaatsgevonden en wordt 

daarom in het onderhavige besluit ondernomen, in artikel I. 

De Duitse eenwording, ingegaan op 3 oktober 1990, leidde tot richtlijn 90/658/EEG van de Raad van de 

Europese Gemeenschappen die beoogt te bewerkstelligen dat onderdanen van EG-lid-Staten die houder zijn 

van diploma’s, certificaten en andere titels, behaald in de Duitse Democratische Republiek, aanspraak 

kunnen maken op erkenning van hun diploma’s, certificaten en andere titels onder voorwaarden als voor de 

overige onderdanen van de lid-Staten golden bij vaststelling van de richtlijnen 75/362/EEG, 77/452/EEG, 

78/686/EEG, 78/1026/EEG, 80/154/EEG, 85/154/EEG, 85/384/EEG en 85/433/EEG of bij de toetredingen 

tot de Gemeenschap. Artikel 9 van richtlijn 90/658/EEG verlangt implementatie van deze materie in het 

recht van lid-Staten, 1986 nr. JBZ/WJZ-U2321 (Stcrt. 119) bij besluit van 17 februari 1992 AGB/BOG-

916391. Per abuis werd daar op twee plaatsen verwezen naar artikel 9 bis van de richtlijn van 4 december 

1990 90/658/EEG: dit moest zijn artikel 7 bis. Dit is hierbij gecorrigeerd. 


