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KONINKLIJK BESLUIT. 

 

1 Februari 1924 n
o
. 17 

 

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., 

ENZ., ENZ. 

 

Op de voordracht van onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 22 Januari 1924, n
o
. 33 C, 

afdeeling Volksgezondheid, en van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 29 Januari 

1924, n°. 141, afdeeling Armwezen; 

Gelet op art. 7 van de wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad n°. 702), tot wettelijke bescherming van het diploma 

voor ziekenverpleging; 

 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

 

I. De hoofdinspecteur voor de besmettelijke ziekten te ’s Gravenhage houdt een register aan, ingericht 

volgens door Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid te stellen regelen, ter inschrijving van allen, die 

overeenkomstig bovengenoemde wet een diploma A of een daarmede gelijkgesteld diploma hebben verworven. 

De inspecteur van het Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten te ’s Gravenhage houdt 

een register aan, ingericht volgens door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw te stellen 

regelen, ter inschrijving van allen, die overeenkomstig bovengenoemde wet een diploma B of een daarmede 

gelijkgesteld diploma hebben verworven. 

II. Allen, die een diploma A of B verwerven, worden in het daartoe bestemde register ingeschreven. 

III. Allen, die een krachtens bovengenoemde wet met diploma A of B gelijkgesteld diploma hebben 

verkregen, zenden hun diploma ter inschrijving op, voor zoover betreft een diploma voor ziekenverpleging aan 

den hoofdinspecteur voor de besmettelijke ziekten te ’s Gravenhage, voor zoover betreft een diploma voor de 

verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen aan den inspecteur van het Staatstoezicht krankzinnigen en 

krankzinnigengestichten te ’s Gravenhage. 

 

Onze Ministers voornoemd zijn, elk voor zoover hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

 

’s Gravenhage, 1 Februari 1924. 

 

WILHELMINA. 

 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

Aalberse. 

 

De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

Ch. Ruys de Beerenbrouck. 


