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22 juni 1979 / Nr. 32807 / Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid / Hoofdafd. Medische Beroepen en 

Opleidingen 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

Overwegende, dat ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 

1977 inzake de onderlinge erkenning van de 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), de 

bevoegdheid tot het hier te lande voeren van de titel van verpleegkundige op grond van een in een lid-staat 

gevolgde opleiding in de algemene ziekenverpleging dient te worden toegekend, 

Gelet op artikel 5 van de Wet van 2 mei 1921 (Stb 702)
1
 tot bescherming van het diploma van 

verpleegkundige, 

 

Besluit: 

 

Artikel 1 

Als diploma’s die mede de bevoegdheid geven tot het voeren van de titel van verpleegkundige, worden 

aangewezen de in de hierna vermelde landen uitgereikte diploma’s of andere bescheiden zoals die bij het 

desbetreffende land zijn vermeld: 

a. Duitsland: 

- de door de bevoegde instanties afgegeven getuigschriften betreffende de ‘Staatliche Prüfung in der 

Krankenpflege’ (staatsexamen verpleegkunde); 

- verklaringen van de bevoegde instanties van de Bondsrepubliek Duitsland waarbij de gelijkwaardigheid van 

de na 8 mei 1945 door de bevoegde instanties van de Duitse Democratische Republiek uitgereikte 

opleidingstitels aan de bij het eerste streepje genoemde titels wordt bekrachtigd; 

b. België: 

- brevet verpleegassistent(e)/hospitalier(ère), afgegeven door de overheid of door van staatswege opgerichte of 

erkende scholen; 

- brevet ziekenhuisverpleger(-verpleegster)/infirmier(ère)/ hospitalier(ère), afgegeven door de overheid of 

door van staatswege opgerichte of erkende scholen; 

- diploma gegradueerd ziekenhuisverpleger(-verpleegster)/ infirmier(ère)/ hospitalier(ère), afgegeven door de 

overheid of door van staatswege opgerichte of erkende scholen voor hoger paramedisch onderwijs; 

c. Denemarken: 

diploma ‘sygeplejerske’, afgegeven door een door de ‘Sundhedsstyrelsen’ (dienst voor de volksgezondheid) 

erkende verpleegopleidingsschool; 

d. Frankrijk: 

‘diplôme d’Etat d’infirmier/ère’, afgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid; 

e. Ierland: 

certificaat ‘Registered General Nurse’, afgegeven door de het ‘An Bord Altranais’ (Nursing Board); 

f. Italië: 

‘diploma di abilitazione professionale per infermiere professionale’ afgegeven door de van staatswege erkende 

scholen ; 

g. Luxemburg: 

- Staatsdiploma ‘infirmier’, 

- Staatsdiploma ‘infirmier hospitalier gradué’, 

afgegeven door de minister van Volksgezondheid; 

                                                 
1
 Laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 8 juni 1977 (Stb. 397) 



h. het Verenigd Koninkrijk: 

certificaat inzake toelating tot het algemene gedeelte van het Register, afgegeven in Engeland en Wales door 

‘The General Nursing Council for England and Wales’, in Schotland door ‘The General Nursing Council for 

Scotland’, en in Noord-Ierland door ‘The Northern Ireland Council for Nurses and Midwives’. 

 

Artikel 2 

Andere diploma’s of bewijsstukken betreffende het volgen van een opleiding in de algemene ziekenverpleging 

dan aangegeven in artikel 1, die zijn uitgereikt in een der in artikel 1 genoemde landen vóór het tijdstip van 

inwerkingtreding van dit besluit, geven tevens de bevoegdheid tot het voeren van de titel van verpleegkundige 

indien degene aan wie het diploma of bewijsstuk is uitgereikt voldoet aan het in het tweede lid bepaalde. 

2. Naast het in het eerste lid bedoelde diploma of bewijsstuk moet de in het eerste lid bedoelde persoon in het 

bezit zijn van een verklaring als bedoeld in artikel 4 van de Richtlijn van de Raad van de Europese 

Gemeenschappen van 27 juni 1977 inzake de onderlinge erkenning van de 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. 176) 

3. Ten aanzien van degenen die in het bezit zijn van een diploma, bedoeld in het Koninklijk besluit van 23 

november 1951, nr. 14 (Stcrt. 236), houdende aanwijzing van Belgische diploma’s voor verplegenden, is het in 

het tweede lid bepaalde niet van toepassing. 

 

Artikel 4 

1. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit aanwijzing EG-diploma’s verpleegkundige’. 

2. Het wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt en treedt in werking met ingang van 27 juni 

1979. 

 

Leidschendam, 22 juni 1979. 

 

De Staatssecretaris voornoemd, 

E. Veder-Smit 

 

 


