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31 augustus 1982/Nr. 136684, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid/GBOV/VVBO 

 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne; 

Gelet op artikel 5 van de Wet van 2 mei 1921 (Stb. 702) tot bescherming van het diploma van 

verpleegkundige: 

 

Besluit: 

 

Artikel I 

Het besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 22 juni 1979 (Stcrt. 124) wordt 

gewijzigd als volgt: 

 

A 

De eerste alinea van artikel 2 wordt genummerd als eerste lid; in dit lid wordt in plaats van ‘die zijn uitgereikt 

in een der in artikel 1 genoemde landen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit’ gelezen: ‘die zijn 

uitgereikt in een der in artikel 1 genoemde landen terzake van zodanige opleiding welke was aangevangen 

vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit’. 

 

B 

Artikel 4 wordt vernummerd tot artikel 3. 

 

Artikel II 

Dit besluit treedt terstond in werking en werkt terug tot 30 juni 1982. Dit besluit wordt met de 

daarbijbehorende nota van toelichting in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt. 

 

Leidschendam, 31 augustus 1982. 

 

De Minister voornoemd, 

M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen. 

 

Toelichting 

Dit wijzigingsbesluit dient tot uitvoering van een aanvulling op de Richtlijn 77/452/EEG inzake de onderlinge 

erkenning van diploma’s van algemeen ziekenverpleger en betreft de verworven rechten (Richtlijn dd. 14 

december 1981, nr. 81/1057/EEG). Het doel van deze aanvulling is, de leemte op te vullen die was ontstaan 

doordat diploma’s, een opleiding bekronende, die voor de tenuitvoerlegging van de Richtlijn werd 

aangevangen maar eerst nadien werd voltooid, niet onder de Richtlijn vielen. Deze leemte is als volgt 

opgevuld: het bepaalde in art. 4 van de Richtlijn 77/452/EEG betreffende verworven rechten, wordt thans van 

toepassing verklaard op alle diploma’s waarmee een niet aan de minimum opleidingsvereisten, gesteld in art. 1 

van Richtlijn 77/452/EEG, beantwoordende opleiding is bekroond, die vóór de tenuitvoerlegging van die 

Richtlijn werd aangevangen, ongeacht of die opleiding vóór of na dat tijdstip werd voltooid. 

 

 


