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Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 17 juni 2020, 

kenmerk MEVA/BER-1698570, tot aanmerking van de titel verpleegkundig 

specialist algemene gezondheidszorg als algemeen erkende specialistentitel 

en tot instemming met enkele regelingen van het College Specialismen 

Verpleegkunde en tot intrekking van het Besluit van 27 januari 2009, met 

kenmerk MEVA/BO-2907457, van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport, voor zover daar een aantal specialistentitels als wettelijk erkend is 

aangemerkt en de daaraan ten grondslag liggende regeling komt te 

vervallen

Gelezen de aanvraag van 19 februari 2020, van het College Specialismen Verpleegkunde, met kenmerk 
20200213GG/AU, tot aanmerking van een aantal specialistentitels als wettelijk erkende specialistenti-
tels als bedoeld in artikel 14, eerste lid van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
(Wet BIG),

Gelet op artikel 14, eerste, vierde en negende lid van de Wet BIG,

Overwegende dat voldaan is aan in artikel 14, tweede lid, onder a tot en met e van de Wet BIG 
genoemde voorwaarden en dat de aanmerking van de specialistentitel verpleegkundig specialist 
algemene gezondheidszorg als wettelijk erkende specialistentitel wenselijk is ter bevordering van de 
goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg, en voorts dat het Besluit van 27 januari 2009 
van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk MEVA/BO-2907457 tot aanmerking 
van een aantal specialistentitels als wettelijk erkende specialistentitel ten aanzien van die titels met 
ingang van 1 januari 2021, onderscheidenlijk 1 juli 2023 intrekking behoeft, nu de registers ter 
ondersteuning van de daar genoemde specialistentitels komen te vervallen, waardoor voor die titels 
niet langer zal worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 14, eerste lid, van de Wet BIG,

BESLUIT:

a) de titel verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg per 1 januari 2021 aan te merken als 
wettelijk erkende specialistentitel;

b) tot intrekking van het Besluit van 27 januari 2009, met kenmerk MEVA/BO-2907457, per 1 januari 
2021 voor zover daarin de titels verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 
en verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen zijn aangemerkt als 
wettelijk erkende specialistentitels;

c) tot intrekking van het Besluit van 27 januari 2009, met kenmerk MEVA/BO-2907457, per 1 juli 2023 
voor zover daarin de titels verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 
en verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen zijn aangemerkt als 
wettelijk erkende specialistentitels;

d) in te stemmen met de volgende besluiten van het College Specialismen Verpleegkunde, zoals 
overgelegd bij de aanvraag van 19 februari 2020:
1. het algemeen besluit CSV van 10 februari 2020;
2. het besluit verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg van 10 februari 2020; en
3. het besluit verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidzorg van 10 februari 2020.

Van deze instemming wordt conform artikel 14, twaalfde lid, van de Wet BIG mededeling gedaan in de 
Staatscourant.

De Minister voor Medische Zorg,
M.J. van Rijn

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.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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Het bezwaarschrift dient getekend te worden 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 zaaknummer, 

briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit,
• de gronden op het bezwaar.
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