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24 november 1986, nr. 407602, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie 

Gezondheidszorgberoepen en opleidingen, Hoofdafd. Verplegende en Verzorgende Beroepen en Opleidingen 

 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; 

Overwegende dat ter uitvoering van het besluit van de Raad van Europese Gemeenschappen van 11 juni 1985, 

Pb. E.G. L 302, betreffende de toelating van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese 

Gemeenschappen, aanvulling nodig is van het Besluit aanwijzing EG-diploma’s verpleegkundige (Besluit van 22 

juni 1979, Stcrt. 124, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 31 augustus 1982, Stcrt. 170); 

 

Besluit: 

 

Artikel I 

Aan het einde van artikel 1 van het Besluit aanwijzing EG-diploma’s verpleegkundige (Besluit van 22 juni 1979, 

Stcrt. 124) wordt onder vervanging van de punt door een puntkomma, toegevoegd: 

j. Spanje: ‘Titulo de Diplomado universitario en Enfermeria’ (titel van universitair gediplomeerd verpleger), 

afgegeven door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen; 

k. Portugal: ‘Diploma do curso de enfermagem general’ (diploma van de opleiding algemene verpleegkunde) 

afgegeven door van Staatswege erkende scholen en geregistreerd door de bovengenoemde autoriteit. 

 

Artikel II 

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt. 

Het treedt onmiddellijk in werking en werkt terug tot 1 januari 1986. 

 

Rijswijk, 24 november 1986. 

De staatssecretaris voornoemd, 

D.J.D. Dees 

 

Toelichting 

Het Besluit aanwijzing EG-diploma’s verpleegkundige (Stcrt. 1979, 124) wijst diploma's uit de landen van de 

Europese Gemeenschappen aan, die mede de bevoegdheid geven tot het hier te lande voeren van de titel van 

verpleegkundige. Het besluit strekt tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 

van 27 juni 1977 inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels van 

verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de 

daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten, nr. 77/452/EEG (Pb. E.G. 

L 176). Als gevolg van de toetreding van Spanje en Portugal tot de Europese Gemeenschappen behoeft dit 

besluit aanvulling. Het onderhavige wijzigingsvoorstel voorziet daarin. 

 


