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Nr.1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet op de verpleegkundigen. 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden 

waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

 

Lage Vuursche, 3 april 1981 

 

Beatrix 

 

Nr.2 ONTWERP VAN WET 

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. 

enz. enz. 

 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeling betreffende de 

bescherming van de titel van verpleegkundige te herzien en een tuchtrecht voor 

verpleegkundigen in te voeren; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, 

hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

 

HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN 

 

Artikel 1 

 

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne; 

Inspecteur: de door Onze Minister daartoe aangewezen regionale inspecteur van het 

Staatstoezicht op de Volksgezondheid; 

College in eerste aanleg: college voor de tuchtrechtspraak in eerste aanleg voor 

verpleegkundigen; 

Centraal College: college voor de tuchtrechtspraak in hoger beroep voor verpleegkundigen. 



2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder verpleegkunde verstaan de 

bekwaamheid tot het verrichten van handelingen die gelegen zijn op het terrein van de 

observatie, begeleiding, verpleging en verzorging van patiënten en cliënten, alsmede tot het 

op verzoek van een beroepsbeoefenaar op het terrein van de individuele gezondheidszorg 

verrichten van handelingen in aansluiting op diens diagnostische en therapeutische 

activiteiten. 

 

HOOFDSTUK II. DE BEVOEGDHEID 

 

§ 1. Het register van verpleegkundigen en de opleiding 

 

Artikel 2 

 

De bevoegdheid de titel van verpleegkundige te voeren komt slechts toe aan degenen die 

staan ingeschreven in het register van verpleegkundigen. 

 

Artikel 3 

 

1. In het register van verpleegkundigen worden op hun aanvrage ingeschreven: 

a. degenen die een diploma in de verpleegkunde als bedoeld in artikel 7 hebben verworven 

in het tijdvak van vijf jaren, voorafgaande aan de aanvrage; 

b. degenen die te eniger tijd zodanig diploma hebben verworven, en die in het tijdvak van vijf 

jaren, voorafgaande aan de aanvrage, 

1. hetzij gedurende een aaneengesloten periode van ten minste zes maanden op het 

terrein van de verpleegkunde werkzaam zijn geweest; 

2. hetzij een bijscholing hebben gevolgd overeenkomstig door Onze Minister vastgestelde 

regelen. 

2. Onze Minister kan eisen vaststellen, waaraan de werkzaamheid, bedoeld in het eerste lid, 

onder b, onderdeel 1, voor de toepassing van die bepaling moet voldoen. 

 

Artikel 4 

 

1. Inschrijving in het register op de grondslag van artikel 3, eerste lid, onder a, geschiedt voor 

vijf jaren, te rekenen vanaf de verwerving van het diploma. Inschrijving op de grondslag van 

artikel 3, eerste lid, onder b, geschiedt voor vijf jaren, te rekenen vanaf de aanvrage, dan 

wel, indien de aanvrage meer dan drie maanden nadien is gedaan, vanaf het einde van de 

periode van werkzaamheid of de voltooiing van de bijscholing. 

2. Wanneer een aanvrage tijdens een tijdvak van inschrijving is ingediend, blijft de 

inschrijving van kracht totdat op de aanvrage is beslist. 

 

Artikel 5 

 

Het register van verpleegkundigen wordt ingericht en beheerd door Onze Minister volgens bij 

of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regelen. 



Artikel 6 

 

1. In het belang van een goede registratie wordt door Onze Minister tevens een lijst 

aangehouden, waarop staan vermeld degenen die een diploma in de verpleegkunde als 

bedoeld in artikel 7 hebben verworven. Op de lijst worden ingeschreven: 

a. ambtshalve door Onze Minister: degenen die ooit in het register van verpleegkundigen zijn 

ingeschreven; 

b. op hun verzoek: degenen die een diploma in de verpleegkunde als bedoeld in artikel 7 

hebben verworven. 

2. Een verzoek, bedoeld in het eerste lid, onder b, dient schriftelijk binnen een maand na de 

uitreiking van het diploma te worden ingediend. 

 

Artikel 7 

 

1. De diploma's in de verpleegkunde, bedoeld in de voorgaande artikelen, zijn de diploma's 

die worden uitgereikt aan degene die met goed gevolg een opleiding in de verpleegkunde 

heeft doorlopen, 

a. gegeven bij een door Onze Minister daartoe aangewezen inrichting overeenkomstig door 

hem vastgestelde regelen; 

b. gegeven in het kader van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb.1963, 40). 

2. De regelen, bedoeld in het eerste lid, onder a, hebben betrekking op de eisen van 

toelating tot de opleiding, het programma van de opleiding, de wijze van opleiden, de 

afsluiting van de opleiding alsmede de uitreiking van het diploma en het model daarvan. 

Deze regelen kunnen verschillend zijn naar gelang van het onderdeel van de verpleegkunde 

waarop de opleiding is gericht. 

3. Onze Minister stelt de voorwaarden vast, waaraan inrichtingen moeten voldoen om in 

aanmerking te komen voor een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, onder a. Aan de 

aanwijzing kunnen voorschriften worden verbonden. De aanwijzing kan worden ingetrokken 

indien de inrichting niet meer aan de voorwaarden of de aan de aanwijzing verbonden 

voorschriften voldoet. 

 

Artikel 8 

 

Bij de in artikel 7, eerste lid, onder a, bedoelde regelen kan worden bepaald dat Onze 

Minister aan degene die naar zijn oordeel met betrekking tot een onderdeel van het 

programma reeds genoegzame opleiding heeft gevolgd, op diens aanvrage ontheffing kan 

verlenen van het volgen van de opleiding voor wat betreft dat onderdeel. 

 

§ 2. De inschrijving in het register van verpleegkundigen 

 

Artikel 9 

 

1. Degene die in het register van verpleegkundigen wenst te worden ingeschreven, dient 

daartoe een schriftelijke aanvrage in bij Onze Minister. 



2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld, waarbij 

wordt bepaald welke gegevens of bescheiden bij de aanvrage moeten worden verstrekt of 

overgelegd en op welke wijze de indiening behoort te geschieden. 

3. Bij het indienen van een aanvrage moet een bij algemene maatregel van bestuur vast te 

stellen bedrag worden betaald. 

4. Zolang een aanvrage aan de krachtens het tweede lid gestelde regelen niet voldoet of het 

ingevolge het derde lid verschuldigde bedrag niet is betaald, wordt hij geacht niet te zijn 

ingediend. 

5. Degene die de aanvrage indient, is verplicht de gegevens en bescheiden, bedoeld in het 

tweede lid, volledig en naar waarheid te verstrekken of over te leggen. 

 

Artikel 10 

 

Op een aanvrage wordt door Onze Minister zo spoedig mogelijk beslist. Indien de aanvrager, 

ten tijde van de indiening van de aanvrage, verkeert in een periode van werkzaamheid of van 

bijscholing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, wordt op die aanvrage eerst beslist 

nadat de volgens die bepaling geldende periode van werkzaamheid of van bijscholing is 

verstreken. 

 

Artikel 11 

 

1. Degene te wiens aanzien een beslissing tot inschrijving is genomen, ontvangt van die 

beslissing en van de gedane inschrijving schriftelijk mededeling. 

2. De mededeling betreffende de inschrijving vermeldt het tijdvak waarvoor de inschrijving 

geschiedt. 

 

Artikel 12 

 

1, De inschrijving wordt geweigerd 

a. indien de aanvrager niet voldoet aan het in artikel 3, eerste lid, gestelde; 

b. indien hij bij onherroepelijke tuchtrechtelijke uitspraak is geschorst in het recht in het 

register ingeschreven te staan en de duur der schorsing nog niet is verstreken; 

c. indien hem bij onherroepelijke tuchtrechtelijke uitspraak het recht is ontzegd in het register 

ingeschreven te staan; 

d. indien hij bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is ontzegd van het recht het beroep van 

verpleegkundige uit te oefenen en de duur der ontzetting nog niet is verstreken, 

2. Een beslissing tot weigering van de inschrijving is met redenen omkleed en wordt 

onverwijld bij aangetekende brief in afschrift aan de aanvrager toegezonden, 

 

Artikel 13 

 

De inschrijving wordt beëindigd 

a. op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene; 

b. in de gevallen, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder c en d. 



Artikel 14 

 

1. Indien een ingeschrevene in het register bij onherroepelijke tuchtrechtelijke uitspraak is 

geschorst in het recht in het register ingeschreven te staan, plaatst Onze Minister bij de 

inschrijving een gedagtekende aantekening, vermeldende het ingaan van de schorsing en de 

tijdsduur daarvan. 

2. Voor de duur van de schorsing wordt de betrokkene voor de toepassing van de artikelen 2 

en 20 geacht niet ingeschreven te staan. 

 

Artikel 15 

 

Van elke toepassing van artikel 13 of 14 doet Onze Minister bij aangetekende brief 

mededeling aan de betrokkene, onder vermelding van de reden. 

 

§ 3. Nadere regelen 

 

Artikel 16 

 

Onze Minister kan voor de toepassing van de artikelen 3, eerste lid, en 6, eerste lid, 

diploma's, al dan niet in het buitenland verkregen op andere wijze dan in artikel 7, eerste lid, 

vermeld, gelijkstellen met een diploma in de verpleegkunde als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid. 

 

Artikel 17 

 

Onze Minister kan werkzaamheden aanwijzen die voor de toepassing van artikel 3, eerste 

lid, onder b, onderdeel 1, worden gelijkgesteld met werkzaamheden op het terrein van de 

verpleegkunde. 

 

Artikel 18 

 

1. Onze Minister kan een persoon die niet een diploma in de verpleegkunde als bedoeld in 

artikel 3, eerste lid, of een daarmee op grond van artikel 16 gelijkgesteld diploma heeft 

verworven, niettemin op zijn verzoek met het oog op de toepassing van artikel 3, eerste lid, 

aanmerken als bezitter van zodanig diploma, indien er voldoende waarborg bestaat dat de 

taakvervulling door die persoon op het terrein van de verpleegkunde gelijkwaardig of nage-

noeg gelijkwaardig zal zijn aan die van een persoon die zodanig diploma bezit. 

2. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid kan Onze Minister besluiten dat eerst tot 

inschrijving in het register zal worden overgegaan indien de betrokkene binnen een bij het 

besluit gestelde termijn heeft voldaan aan daarbij gestelde voorwaarden. 

3. De inschrijving geschiedt voor vijf jaren, te rekenen vanaf het verzoek. Indien toepassing 

is gegeven aan het tweede lid doet de betrokkene een aanvrage tot inschrijving nadat aan de 

voorwaarden is voldaan; de inschrijving geschiedt alsdan voor vijf jaren, te rekenen vanaf die 

aanvrage, dan wel, indien de aanvrage meer dan drie maanden nadien is gedaan, vanaf het 



tijdstip waarop aan de voorwaarden is voldaan. 

4. Voor degene die met toepassing van de voorgaande leden is ingeschreven in het register, 

wordt de verwerving van het diploma geacht te hebben plaatsgehad bij de aanvang van het 

tijdvak waarvoor hij is ingeschreven. 

 

Artikel 19 

 

1. Onze Minister bepaalt welke gegevens of bescheiden bij het verzoek, bedoeld in artikel 6, 

eerste lid, onder b, moeten worden verstrekt of overgelegd. 

2. Het in artikel 9, vijfde lid, 10 en 11, eerste lid, bepaalde is van overeenkomstige 

toepassing. 

 

Artikel 20 

 

Degene die staat ingeschreven in het register van verpleegkundigen mag gebruik maken van 

een onderscheidingsteken volgens het door Onze Minister vastgestelde model. 

 

Artikel 21 

 

Degene die staat ingeschreven in het register van verpleegkundigen is verplicht 

geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van al datgene wat hem bij de uitoefening van 

het beroep van verpleegkundige als geheim ter kennis is gekomen of waarvan hij het 

vertrouwelijke karakter moest begrijpen. 

 

Artikel 22 

 

Door Onze Minister krachtens de artikelen 3, eerste lid, onder b, onderdeel 2 en tweede lid, 

7, eerste lid, onder a, en derde lid, 16, 17, 19, eerste lid, en 20 genomen besluiten worden in 

de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt. 

 

§ 4. De commissie 

 

Artikel 23 

 

1. Onze Minister stelt een commissie in die tot taak heeft hem op zijn verzoek of uit eigen 

beweging van advies te dienen inzake de uitvoering van deze wet. De commissie wordt in 

ieder geval gehoord omtrent besluiten, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, onder b, 

onderdeel 2, en tweede lid, 7, eerste lid, onder a, 16 en 17. 

2. De commissie bestaat uit ten hoogste 15 leden. Onze Minister benoemt, schorst en 

ontslaat de voorzitter en de overige leden van de commissie; hij voegt aan de commissie een 

secretaris toe. De leden worden benoemd voor de tijd van vijf jaren; zij zijn terstond weder 

benoembaar. 

3. In de commissie hebben zitting een of meer vertegenwoordigers van organisaties van 

verpleegkundigen en van opleidingsinrichtingen; tevens kunnen zitting hebben andere 



personen waarvan uit hoofde van hun werkterrein mag worden verwacht dat zij een 

deskundige bijdrage aan de werkzaamheden van de commissie kunnen leveren. 

4. De benoeming van de in het derde lid bedoelde vertegenwoordigers geschiedt op 

voordracht van de desbetreffende organisaties; omtrent de benoeming van de andere leden 

worden tevoren de hiervoor in aanmerking komende organisaties gehoord. 

5. De commissie kan zich doen bijstaan door deskundigen. Deze hebben in de door hen 

bijgewoonde vergaderingen een raadgevende stem. 

6. Onze Minister is bevoegd de door de commissie te houden vergaderingen te doen 

bijwonen door daartoe door hem aan te wijzen personen. Deze hebben in die vergaderingen 

een raadgevende stem. Aan hen wordt tijdig kennis gegeven van de vergaderingen. 

7. De commissie kan, onder goedkeuring van Onze Minister, nadere regelen stellen 

betreffende haar werkwijze. 

 

HOOFDSTUK III. TUCHTRECHTSPRAAK 

 

§ 1. Tuchtmaatregelen 

 

Artikel 24 

 

1. Degene die, ingeschreven staande in het register van verpleegkundigen, zich bij de 

uitoefening van het beroep van verpleegkundige misdraagt of ernstig te kort schiet in de 

uitoefening van dat beroep, kan, onverminderd zijn aansprakelijkheid ingevolge andere 

wettelijke voorschriften, worden onderworpen aan een van de volgende tuchtrechtelijke 

maatregelen: 

a. waarschuwing; 

b. berisping; 

c. oplegging van een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden; 

d. schorsing in het recht in het register ingeschreven te staan voor ten hoogste één jaar; 

e. ontzegging van het recht in het register ingeschreven te staan. 

2. Indien een geldboete wordt opgelegd kunnen in de beslissing twee of meer termijnen 

worden vastgesteld waarin zij moet worden voldaan. De invordering van de boete geschiedt 

met overeenkomstige toepassing van de artikelen 14 en volgende van de wet van 22 mei 

1845 (Stb. 22) door de ontvanger der directe belastingen van de woonplaats van hem, aan 

wie de boete is opgelegd. De geldboete komt ten bate van de Staat. 

 

Artikel 25 

 

1. Ten aanzien van een persoon die staat ingeschreven in het register van verpleegkundigen 

en die wegens een ziels- of lichaamsziekte of wegens ouderdoms- of lichaamsgebreken 

ongeschikt moet worden geacht voor de uitoefening van zijn beroep, kunnen de 

maatregelen, vermeld in artikel 24, eerste lid, onder d en e, worden toegepast. 

2. Ten aanzien van een persoon die staat ingeschreven in het register van verpleegkundigen 

en die een gewoonte maakt van drankmisbruik of misbruik van middelen als bedoeld in de 

artikelen 2 en 3 van de Opiumwet (Stb. 1928, 167) wordt de maatregel, vermeld in artikel 24, 



eerste lid, onder e, toegepast. 

3. Het College, bevoegd ingevolge deze wet, kan bepalen dat de krachtens het tweede lid 

toegepaste ontzegging niet zal ingaan mits de betrokkene zich onderwerpt aan een 

ontwenningskuur, de duur van twee jaar en zes maanden niet te boven gaande, en hij tijdens 

de duur daarvan niet de titel van verpleegkundige voert. De ontzegging zal alsnog ingaan, 

wanneer het College zulks gelast op grond dat de betrokkene een ontwenningskuur, 

voorgeschreven door een geneeskundige, binnen een door het College te stellen termijn en 

ten genoegen van het College door hem te kiezen, niet naleeft, of op grond dat hij de titel 

van verpleegkundige voert voordat de kuur is beëindigd. Gelijke last kan het College geven 

op grond dat de betrokkene in gebreke blijft binnen de door het College gestelde termijn een 

geneeskundige ten genoegen van het College te kiezen. 

4. Het voorschrift, regelende de ontwenningskuur, kan zo nodig inhouden, dat de betrokkene 

zich gedurende een bepaald tijdsverloop, de duur van twee jaar niet te boven gaande, ter 

verpleging laat opnemen in een daarbij aan te wijzen inrichting. 

5. Met het toezicht op de naleving van de gegeven voorschriften is de inspecteur belast. 

 

§ 2. De Colleges 

 

Artikel 26 

 

1. De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door een of meer Colleges in 

eerste aanleg en in hoger beroep door een Centraal College. 

2. Iedere beslissing van deze Colleges houdt de overweging in, waarop zij steunt. 

 

Artikel 27 

 

1. Een College in eerste aanleg bestaat uit de volgende, door Ons benoemde leden: 

a. een voorzitter, die rechtsgeleerde is; 

b. vier verpleegkundigen. 

2. Voor elk der leden worden door Ons een of meer plaatsvervangende leden benoemd. 

3. Wij voegen aan het College een secretaris en een plaatsvervangend secretaris toe, die 

rechtsgeleerden zijn. 

4. De leden en de secretaris, alsmede hun plaatsvervangers, moeten Nederlander en 

ingezetene van Nederland zijn. 

5. De voorzitter en zijn plaatsvervangers worden op gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Minister en van Onze Minister van Justitie voor het leven benoemd en op eigen 

verzoek ontslagen, met dien verstande dat hun met het bereiken van de zeventigjarige 

leeftijd ontslag wordt verleend. 

6. De overige leden en hun plaatsvervangers worden op voordracht van Onze Minister 

benoemd voor de tijd van zes jaren, met dien verstande dat met het bereiken van de 

vijfenzestigjarige leeftijd hun laatste benoemingstermijn in elk geval eindigt. Zij zijn 

herbenoembaar en worden tussentijds op eigen verzoek ontslagen. 

7. De secretarissen en plaatsvervangende secretarissen worden door Ons op 

gemeenschappelijke voordracht van Onze Minister en van Onze Minister van Justitie 



benoemd, geschorst en ontslagen. 

8. Tussentijds benoemde leden en hun plaatsvervangers treden af op het tijdstip waarop 

degene, in wiens plaats zij zijn benoemd, afgetreden zou zijn. 

 

Artikel 28 

 

1. Het Centraal College bestaat uit de navolgende door Ons benoemde leden: 

a. drie rechtsgeleerden, waarvan één voorzitter is en een der anderen, naar volgorde van 

benoeming, de voorzitter bij ontstentenis vervangt; 

b. twee verpleegkundigen. 

2. Het in artikel 27, tweede tot en met achtste lid, bepaalde is van overeenkomstige 

toepassing. 

 

Artikel 29 

 

1. Echtgenoten, bloedverwanten of aanverwanten tot de derde graad ingesloten, kunnen niet 

tezamen zijn voorzitter of plaatsvervangend-voorzitter, lid of plaatsvervangend lid en 

secretaris of plaatsvervangend secretaris in het Centraal College of in hetzelfde College in 

eerste aanleg. Hetzelfde geldt over en weer tussen personen, die deel uitmaken van een 

College in eerste aanleg en van het Centraal College, de secretarissen en hun plaats-

vervangers. 

2. Indien het huwelijk eerst mocht worden aangegaan na de benoeming, zal de jongst 

benoemde der echtelieden zijn ambt niet kunnen behouden. 

3. Indien de aanverwantschap eerst mocht zijn ontstaan na de benoeming, zal degeen, die 

haar veroorzaakte, zijn ambt niet kunnen behouden, behoudens door Ons te verlenen 

vergunning. 

4. De aanverwantschap houdt op door ontbinding van het huwelijk dat haar veroorzaakte. 

5. Wij verlenen de in het derde lid bedoelde vergunning op voordracht van Onze Minister en 

van Onze Minister van Justitie dan wel van Onze Minister overeenkomstig het in artikel 27, 

vijfde tot en met achtste lid, juncto artikel 28, tweede lid, bepaalde. 

 

Artikel 30 

 

De leden, de secretarissen en hun plaatsvervangers hebben hun vast en voortdurend verblijf 

binnen het ambtsgebied van het College. 

 

Artikel 31 

 

De leden, de secretarissen en hun plaatsvervangers mogen zich over de zaken, die bij het 

College aanhangig zijn, geweest zijn, of naar zij weten of vermoeden, aanhangig zullen 

worden gemaakt, niet laten betrekken bij enig bijzonder onderhoud of gesprek met de klager, 

de persoon over wie geklaagd is, of hun raadslieden, noch van deze enige bijzondere 

onderrichting, memorie of schriftuur aannemen. 

 



Artikel 32 

 

1. De leden en hun plaatsvervangers kunnen door de Hoge Raad op voordracht van de 

Procureur-Generaal bij met redenen omklede beschikking worden ontslagen: 

a. wegens wangedrag of onzedelijkheid of bij herhaaldelijk gebleken achteloosheid in de 

uitoefening van hun functie; 

b. wegens overtreding van de artikelen 21 en 31. 

2. Zij worden door de Hoge Raad bij met redenen omklede beschikking ontslagen: 

a. wanneer zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf tot 

gevangenisstraf of hechtenis zijn veroordeeld; 

b. indien bij onherroepelijk geworden beslissing artikel 24 of 25 is toegepast; 

c. bij gebleken ongeschiktheid door een geestes- of lichaamsziekte of door ouderdoms- of 

lichaamsgebreken; 

d. bij verlies van enig vereiste, voor hun benoembaarheid gesteld; 

e. indien zij ingevolge artikel 29 hun ambt niet kunnen behouden. 

3. De betrokkene wordt, in de gevallen bedoeld in het eerste lid, niet ontslagen dan nadat hij 

in de gelegenheid is gesteld daaromtrent zijn gevoelen kenbaar te maken. 

 

Artikel 33 

 

1. De leden en hun plaatsvervangers worden door de Hoge Raad bij met redenen omklede 

beschikking in de uitoefening van hun functie geschorst, indien zij: 

a. krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer 

over hun goederen hebben verloren; 

b. onder curatele zijn gesteld; 

c. zich in voorlopige hechtenis bevinden. 

2. De Hoge Raad heft, op dezelfde wijze, de schorsing op nadat de reden, die daartoe 

aanleiding gaf, is vervallen. 

 

Artikel 34 

 

1. De leden van de Colleges in eerste aanleg en van het Centraal College kunnen zich 

verschonen en kunnen worden gewraakt, indien te hunnen aanzien feiten of 

omstandigheden bestaan, waardoor in het algemeen de rechtelijke onpartijdigheid schade 

zou kunnen lijden. 

2. Over de wraking of de verschoning wordt ten spoedigste beslist door de leden, uit wie het 

College, waarvoor de zaak dient, is samengesteld, met uitzondering van het lid, wiens 

wraking wordt verlangd of dat verlangt zich te verschonen. 

 

§ 3. Aanhangig maken en behandeling 

 

Artikel 35 

 

1. Een zaak wordt aanhangig gemaakt door een schriftelijke klacht van een rechtstreeks 



belanghebbende, van degene die aan de verpleegkundige een opdracht heeft verstrekt, van 

de persoon bij wie of van het bestuur van een lichaam of inrichting waarbij degeen over wie 

wordt geklaagd in dienst of ingeschreven is, of van de inspecteur. 

2. Onder inspecteur wordt voor de toepassing van deze paragraaf en de paragrafen 4 en 5 

van dit hoofdstuk verstaan de door Onze Minister aangewezen regionale inspecteur van het 

Staatstoezicht op de volksgezondheid binnen wiens ambtsgebied het feit waarop de klacht 

betrekking heeft, zich heeft voorgedaan. 

3. De voorzitter stelt, zodra de klacht is ingekomen, een voorlopig onderzoek in. Blijkt, dat de 

klacht is ingediend door een tot klagen niet bevoegde, of dat de klacht kennelijk ongegrond is 

in die zin, dat de feiten, waarop zij berust, niet tot toepassing van artikel 24 kunnen leiden, 

dan kan het College op voorstel van de voorzitter zonder verder onderzoek, in raadkamer, in 

het eerste geval de klager niet-ontvankelijk verklaren en in het tweede geval de klacht 

afwijzen. 

4. Behoudens de gevallen, in het voorafgaande lid bedoeld, neemt het College geen 

beslissing dan na verhoor of behoorlijke oproeping van de klager en van de persoon, over 

wie geklaagd is. Deze zijn bevoegd zich bij de behandeling van de klacht te doen bijstaan 

door een raadsman. 

5. Het College kan weigeren een persoon die niet advocaat is als raadsman toe te laten. Bij 

zodanige weigering houdt het College de zaak tot een volgende zitting aan. De weigering en 

de aanhouding worden schriftelijk ter kennis gebracht van de klager en de persoon over wie 

geklaagd is onder vermelding van de redenen die tot de weigering hebben geleid. 

6. Het intrekken van de klacht, nadat zij is ingekomen, de beëindiging van de uitoefening van 

het beroep van verpleegkundige door de persoon over wie geklaagd is of het op diens 

verzoek beëindigen van de inschrijving in het register van verpleegkundigen, heeft op de 

verdere behandeling geen invloed, indien naar het oordeel van het College het algemeen 

belang vordert, dat de behandeling wordt voortgezet, of de persoon over wie geklaagd is, 

schriftelijk heeft verklaard de voortzetting der behandeling te verlangen. 

7. Indien de persoon over wie geklaagd is, overlijdt, wordt de behandeling der klacht niet 

voortgezet. 

 

Artikel 36 

 

Indien de persoon over wie geklaagd is, na behoorlijk te zijn opgeroepen niet verschijnt en 

de behandeling der zaak niet mogelijk is zonder dat deze wordt gehoord, kan het met de 

behandeling der klacht belaste College, wanneer dit van oordeel is dat het algemeen belang 

de afdoening vordert, beslissen, dat de bedoelde persoon op een bij de beslissing te bepalen 

dag moet verschijnen. 

 

Artikel 37 

 

1. Het College in eerste aanleg kan getuigen en deskundigen oproepen en horen. 

2. De getuigen en deskundigen zijn na behoorlijke oproeping verplicht te verschijnen. De 

getuigen worden beëdigd dat zij de gehele waarheid en niets dan de waarheid zullen 

zeggen; de deskundigen, dat zij hun taak naar geweten zullen vervullen. 



3. Op de getuigen en deskundigen vinden de artikelen 217, 218 en 219 van het Wetboek van 

Strafvordering overeenkomstige toepassing. 

4. De inspecteur wordt in de gelegenheid gesteld het College hetzij schriftelijk, hetzij ter 

zitting zijn mening te doen kennen, tenzij hij klager is of als deskundige is ingeschakeld. 

 

Artikel 38 

 

1. De behandeling van een klacht ter terechtzitting door het College in eerste aanleg vindt 

plaats met gesloten deuren. Het College kan evenwel om redenen, aan het algemeen belang 

ontleend, beslissen dat de behandeling van een zaak betreffende de toepassing van artikel 

24, eerste lid, in een openbare zitting geschiedt. 

2. Tijd en plaats van een openbare zitting worden bekendgemaakt volgens bij algemene 

regel van bestuur te bepalen regelen. 

 

Artikel 39 

 

1. De secretaris van het College in eerste aanleg zendt onverwijld bij aangetekende brief 

afschrift van de beslissing aan de persoon over wie geklaagd is, de klager, de inspecteur, 

Onze Minister en de secretaris van het Centraal College. 

2. Indien het College daartoe termen aanwezig acht, kan het bepalen dat aan de klager, niet 

zijnde de inspecteur, uitsluitend dat deel der beslissing wordt toegezonden, dat voor hem 

van belang is. 

 

§ 4. Beroep 

 

Artikel 40 

 

1. Bij het Centraal College kan beroep worden ingesteld van: 

a. de beslissingen houdende afwijzing van een klacht, niet-ontvankelijkverklaring van de 

klager of onbevoegdverklaring van het College in eerste aanleg, door de klager, de persoon 

over wie geklaagd is alsmede de inspecteur; 

b. de beslissing tot openbare behandeling van een zaak door de klager en door de persoon 

over wie geklaagd is; 

c. de beslissing tot voortzetting der behandeling van een zaak in het geval, bedoeld in artikel 

35, zesde lid, door de persoon over wie geklaagd is, voor zover deze niet zelf verklaard heeft 

de voortzetting te verlangen; 

d. de beslissing, bedoeld in artikel 36, door de persoon over wie geklaagd is; 

e. de beslissing houdende toepassing van artikel 24, eerste lid, onder de persoon over wie 

geklaagd is en de inspecteur. 

2. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld binnen dertig dagen na dagtekening van de 

brief, bedoeld in artikel 39. 

3. Het beroep schorst de beslissing. 

 

 



Artikel 41 

 

1. Het Centraal College beslist niet dan na verhoor of behoorlijke oproeping van de persoon 

over wie geklaagd is, en de persoon die het beroep heeft ingesteld. Deze zijn bevoegd zich 

bij de behandeling van de klacht te doen bijstaan door een raadsman. 

2. Op de behandeling in hoger beroep zijn de artikelen 35, vierde tot en met zevende lid, 36, 

37 en 38 van overeenkomstige toepassing. 

3. Het Centraal College kan het College dat de beslissing in eerste aanleg heeft genomen, 

uitnodigen nadere inlichtingen te verschaffen. 

 

Artikel 42 

 

1. De secretaris van het Centraal College zendt onverwijld bij aangetekende brief afschrift 

van de beslissing van dit College aan: 

a. de persoon over wie geklaagd is; 

b. de persoon die het beroep heeft ingesteld; 

c. de klager; 

d. de inspecteur; 

e. Onze Minister; 

f. het College in eerste aanleg dat de beslissing, waarvan beroep is ingesteld, heeft 

genomen. 2. Het in artikel 39, tweede lid, bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 

 

§ 5. De bekendmaking van de beslissing 

 

Artikel 43 

 

1. Het College in eerste aanleg dat een beslissing heeft genomen betreffende de toepassing 

van artikel 24, eerste lid, kan om redenen, aan het algemeen belang ontleend, bepalen dat 

die beslissing in het openbaar wordt uitgesproken. 

2. Een beslissing van het Centraal College betreffende de toepassing van artikel 24, eerste 

lid, wordt in het openbaar uitgesproken. 

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een beslissing waarbij zonder nader 

onderzoek de klager niet-ontvankelijk is verklaard dan wel de klacht is afgewezen. 

 

Artikel 44 

 

1. Bij de openbare uitspraak van een beslissing worden de naam, de voornamen, de 

hoedanigheid en de woonplaats van de bij de zaak betrokken patiënt, van de getuigen en 

van de klager, indien deze rechtstreeks belanghebbende is als bedoeld in artikel 35, 

weggelaten. 

2. Indien een College daartoe termen aanwezig acht, kan het bepalen dat bij de openbare 

uitspraak door hem aangewezen gedeelten uit de beslissing worden weggelaten. 

3. Tijd en plaats van een openbare uitspraak worden bekendgemaakt volgens bij algemene 

maatregel van bestuur te bepalen regelen. 



4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen omtrent het in de voorgaande leden bepaalde 

nadere regelen worden gesteld. 

 

Artikel 45 

 

1. Het College dat een beslissing heeft genomen, kan om redenen, aan het algemeen belang 

ontleend, bepalen dat die beslissing met weglating van de namen en woonplaatsen van de 

daarin genoemde personen alsmede van de andere gegevens welke omtrent die personen 

een aanwijzing bevatten, geheel of ten dele zal worden bekendgemaakt in door hem 

aangewezen tijdschriften of nieuwsbladen. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen omtrent het in het eerste lid bepaalde nadere 

regelen worden gesteld. 

 

Artikel 46 

 

1. Een maatregel als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onder e, wordt, zodra de beslissing 

waarbij zij is opgelegd onherroepelijk is geworden, op bij algemene maatregel van bestuur te 

bepalen wijze bekendgemaakt. 

2. Indien het College daartoe termen aanwezig acht, kan een maatregel als bedoeld in artikel 

24, eerste lid, onder d, zodra de beslissing waarbij zij is opgelegd onherroepelijk is 

geworden, op bij algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze worden bekendgemaakt. 

3. Bij een bekendmaking als bedoeld in het eerste of tweede lid worden de naam en de 

woonplaats van degene aan wie de maatregel is opgelegd, vermeld. 

 

§ 6. Verdere bepalingen 

 

Artikel 47 

 

1. De leden en plaatsvervangende leden van een College in eerste aanleg en van het 

Centraal College zijn verplicht tot geheimhouding van de aanhangige zaken, van de 

behandeling van een zaak en van de beslissingen, voor zover een en ander niet in de 

openbaarheid is gebracht door behandeling in een openbare zitting, door een openbare 

uitspraak of door een ingevolge artikel 45, eerste lid, of 46, eerste of tweede lid, gedane 

bekendmaking. Gelijke verplichting rust op de secretarissen der colleges alsmede op hun 

plaatsvervangers. De verplichting tot geheimhouding geldt niet tegenover ambtenaren van 

politie of justitie voor zover mededeling aan hen op grond van een wettelijk voorschrift vereist 

is. 

2. De inspecteurs zijn op dezelfde voet als de personen, genoemd in het eerste lid, verplicht 

tot geheimhouding, welke geheimhoudingsplicht zich ook uitstrekt tot de indiening van de 

klacht. 

 

Artikel 48 

 

1. De secretaris van het Centraal College bewaart en registreert de hem ingevolge artikel 39, 



eerste lid, toegezonden beslissingen. 

2. De secretaris van het Centraal College verstrekt desgevraagd aan een College in eerste 

aanleg, de leden van de rechterlijke macht en de ambtenaren van het openbaar ministerie 

inlichtingen omtrent onherroepelijke beslissingen. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen omtrent het in het eerste en het tweede lid 

bepaalde nadere regelen worden gesteld. Daarbij kunnen de in het eerste lid opgelegde 

verplichtingen voor zover zulks uit het oogpunt van een goede rechtsbedeling toelaatbaar is, 

worden beperkt. 

 

Artikel 49 

 

Wij regelen bij algemene maatregel van bestuur, op voordracht van Onze Minister en van 

Onze Minister van Justitie, de zetel, het ambtsgebied en de bevoegdheid van de Colleges in 

eerste aanleg, de zetel van het Centraal College, de wijze en de orde van behandeling der 

zaken door de Colleges in eerste aanleg en door het Centraal College, alsmede al hetgeen 

verder voor een goede tuchtrechtspraak voorziening behoeft. 

 

HOOFDSTUK IV. STRAFBEPALINGEN 

 

Artikel 50 

 

Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste tienduizend 

gulden wordt gestraft: 

a. degene die, hoewel hij bij onherroepelijke tuchtrechtelijke uitspraak is geschorst in het 

recht in het register van verpleegkundigen ingeschreven te staan, tijdens de duur dier 

schorsing de titel van verpleegkundige of een daarop gelijkende benaming voert dan wel het 

onderscheidingsteken van verpleegkundige of een daarmee in hoofdzaak overeenstemmend 

teken draagt; 

b. degene die, hoewel hem bij onherroepelijke tuchtrechtelijke uitspraak het recht is ontzegd 

in het register van verpleegkundigen ingeschreven te staan, de titel van verpleegkundige of 

een daarop gelijkende benaming voert dan wel het onderscheidingsteken van 

verpleegkundige of een daarmee in hoofdzaak overeenstemmend teken draagt. 

 

Artikel 51 

 

Degene die, hoewel niet ingeschreven staande in het register van verpleegkundigen anders 

dan tengevolge van een maatregel als bedoeld in artikel 50, de titel van verpleegkundige of 

een daarop gelijkende benaming voert dan wel het onderscheidingsteken van 

verpleegkundige of een daar mee in hoofdzaak overeenstemmend teken draagt, wordt 

gestraft met een geldboete van ten hoogste tweeduizend vijfhonderd gulden. 

 

Artikel 52 

 

Overtreding van artikel 9, vijfde lid, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 



tweeduizend vijfhonderd gulden. 

 

Artikel 53 

 

Hij, die krachtens artikel 36 opgeroepen zijnde wederrechtelijk wegblijft, wordt gestraft met 

een geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden. 

 

Artikel 54 

 

De feiten, bij deze wet strafbaar gesteld, zijn overtredingen. 

 

Artikel 55 

 

Met de opsporing van de bij deze wet strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de ambtenaren, 

genoemd in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, belast de inspecteurs van het 

Staatstoezicht op de Volksgezondheid alsmede de aan deze toegevoegde ambtenaren. 

 

HOOFDSTUK V. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 56 

 

1. Degenen die op het tijdstip van in werking treden van deze wet zijn ingeschreven 

overeenkomstig artikel 7 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige, 

Stb. 1921,702, worden door Onze Minister ambtshalve ingeschreven in het register van 

verpleegkundigen. De inschrijving geschiedt voor vijf jaren, te rekenen vanaf het in werking 

treden van deze wet. 

 

2. Een op het tijdstip van in werking treden van deze wet ingediend verzoek tot de 

inschrijving als bedoeld in artikel 7 van de in het eerste lid genoemde wet wordt, voor zover 

het de daartoe nodige gegevens bevat, beschouwd als een bij Onze Minister ingediende 

aanvrage tot inschrijving in het register van verpleegkundigen. 

3. Een diploma, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de in het eerste lid genoemde wet, of 

een daarmee krachtens die wet gelijkgesteld getuigschrift wordt met ingang van de datum 

van in werking treden van deze wet aangemerkt als een diploma in de verpleegkunde als 

bedoeld in artikel 3, eerste lid. 

 

Artikel 57 

 

De Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige, Stb. 1921, 702, wordt 

ingetrokken. 

 



Artikel 58 

 

Deze wet kan worden aangehaald als «Wet op de verpleegkundigen». 

 

Artikel 59 

 

De artikelen van deze wet treden in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de 

verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld. 

 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële 

departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 

nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

 

Gegeven 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

 

De Minister van Justitie, 

 


