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 College Specialismen Verpleegkunde 
 
 
 
(Besluit van 23 augustus 2010 houdende de wijziging van het Algemeen besluit Specialismen 
Verpleegkunde)* 
 
 
 
 
 
 
Het College Specialismen Verpleegkunde, 
 
 
 
 
gelet op artikel 10, eerste lid, van de Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 van 
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN); 
 
gezien het advies van het bestuur van V&VN en het advies van de Registratiecommissie Specialismen 
Verpleegkunde;  
 
 
BESLUIT: 

                     
* Van de beslissing tot instemming met dit besluit is mededeling gedaan in de Staatcourant van 13 oktober 2010.  
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I Het Algemeen besluit Specialismen Verpleegkunde wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 1.  In artikel 41, eerste lid wordt onderdeel b geschrapt, onder vernummering van de 
               overige onderdelen.  
 2.  Aan artikel 41, eerste lid wordt een onderdeel d toegevoegd, luidende:  

d.  documenten waaruit blijkt over welke beroepservaring de verpleegkundig specialist 
beschikt alsmede welke aanvullende opleiding en bij- en nascholing hij of zij gevolgd heeft. 
De verpleegkundig specialist verschaft de registratiecommissie de gegevens en 
bescheiden die de registratiecommissie voor de beoordeling van de aanvraag nodig acht 
en waarover de verpleegkundig specialist redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.   

 
 

B Er wordt een artikel toegevoegd, luidende:  
Artikel 41 A (tijdelijke en incidentele dienstverrichting) 
1. De dienstverrichter die op grond van Titel II van de Richtlijn 2005/36/EG in Nederland een 
verpleegkundig specialisme als bedoeld in artikel 3 tijdelijk en incidenteel wil uitoefenen dient 
zich voorafgaand aan de eerste dienstverrichting en in elk jaar waarin hij of zij in Nederland 
diensten verricht, te melden bij de registratiecommissie. De dienstverrichter verschaft 
voorafgaand aan de eerste dienstverrichting in ieder geval de volgende gegevens en 
bescheiden, teneinde zijn of haar beroepskwalificaties te laten controleren:  
a. bewijs van beroepskwalificaties; 
b. bewijs van controle BIG-register; 
c. de documenten, bedoeld in artikel 41, eerste lid onder d (nieuw).   
2. De dienstverrichter verschaft de gegevens en bescheiden, genoemd in het eerste lid, opnieuw 
voor zover en binnen een maand nadat zich daarin een wijziging heeft voorgedaan.  
3. Wanneer uit de beroepskwalificaties van de dienstverrichter blijkt dat deze niet voldoet aan de 
opleidingseisen bedoeld in artikel 7, en wel in die mate dat sprake is van een wezenlijk verschil 
dat de volksgezondheid kan schaden, kan de registratiecommissie de dienstverrichter de 
mogelijkheid bieden om aan te tonen dat hij de ontbrekende kennis en vaardigheden heeft 
verworven, bijvoorbeeld door middel van een proeve van bekwaamheid.   
 

 
II       Publicatie 
           

1. Van dit besluit wordt gelijktijdig met de beslissing van de Minister, houdende instemming 
met dit besluit, mededeling gedaan in de Staatscourant.  

2. In het officiële orgaan van V&VN wordt mededeling gedaan van dit besluit.  
3. Dit besluit wordt gepubliceerd op www.verpleegkundigspecialismen.nl. 
 

 
III Inwerkingtreding 
 
 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de 

Staatcourant waarin mededeling wordt gedaan van de beslissing van de minister houdende 
instemming met dit besluit.  

 
 
 
Utrecht, 23 augustus 2010  
  
  
 
 
 
 

http://www.verpleegkundigspecialismen.nl
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TOELICHTING 
 
A 
Met de toevoeging van dit lid wordt beoogd de registratiecommissie de mogelijkheid te bieden 
aanvullende documentatie te vragen aan de kandidaat die op grond van Richtlijn 2005/36/EG wil 
worden geregistreerd. Tevens wordt van de kandidaat een uitvoerige documentatie van zijn of haar 
beroepservaring en deskundigheidsbevordering gevraagd.   
 
B 
Met deze wijziging wordt Titel II (Vrije dienstverrichting) van Richtlijn 2005/36/EG geïmplementeerd.  
De richtlijn voorziet in een regeling voor de migrerende beoefenaar van een gereglementeerd beroep 
uit een lidstaat die tijdelijk en incidenteel diensten wil verrichten in (i.c.) Nederland. Beoogd wordt de 
grensoverschrijdende toegang tot deze beroepen in EU-lidstaten te vergemakkelijken door middel van 
een ‘lichte’ procedure: de dienstverrichter hoeft geen erkenning van zijn beroepskwalificaties aan te 
vragen. Belangrijk vereiste voor gebruikmaking van deze lichte procedure is dat de dienstverrichter in 
de lidstaat van oorsprong of herkomst rechtmatig is gevestigd en aldaar voldoet aan alle voorwaarden 
voor toegang tot en uitoefening van zijn beroep. Het tijdelijke en incidentele karakter van de 
dienstverlening wordt per geval beoordeeld, met name in het licht van de duur, de frequentie, de 
regelmaat en de continuïteit van de dienstverrichting.  
Voor het beroep van verpleegkundige worden in een regeling van de Minister van VWS nadere regels 
gesteld. In artikel 41 A stelt het CSV nadere regels met betrekking tot de verpleegkundig specialist die 
tijdelijk en incidenteel in Nederland zijn specialisme wil uitoefenen. De registratiecommissie heeft de 
mogelijkheid de beroepskwalificaties vooraf te controleren, ter voorkoming van ernstige schade aan de 
volksgezondheid als gevolg van ontoereikende kwalificaties van de dienstverrichter. Komt de 
registratiecommissie na controle tot de conclusie dat dit het geval is dan heeft de dienstverrichter het 
recht om aan te tonen dat hij de ontbrekende kennis en vaardigheden reeds heeft verworven. 
  


