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De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport;

Besluit:

Artikel I
De Regeling aanvraag, stage en proeve
EG-verklaringen volksgezondheid
wordt gewijzigd als volgt:
A
1. In artikel 1 wordt onderdeel b ver-
letterd tot onderdeel c en wordt een
nieuw onderdeel b ingevoegd, luiden-
de:
b. richtlijn: richtlijn nr. 77/452/EEG 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 zie-
kenverpleger, tevens houdende maat-
regelen tot vergemakkelijking van de
daadwerkelijke uitoefening van het
recht van vestiging en vrij verrichten
van diensten (PbEG L 176);.
2. In artikel 1, onder c (nieuw), wordt
’B-verpleegkundige, Z-verpleegkundi-
ge’ vervangen door: verpleegkundige,
met uitzondering van de verpleeg-
kundigen waarop de richtlijn betrek-
king heeft,.
B
In artikel 3, eerste lid, wordt na
’adviesorgaan’ ingevoegd: dan wel de
krachtens dat artikel voor het desbe-
treffende beroep aangewezen
deskundigen.
C
De laatste alinea van artikel 4 wordt
vervangen door:
– voor verpleegkundigen: de
Commissie buitenslands gediplomeer-
de verpleegkundigen, bedoeld in arti-
kel 2 van het Besluit buitenslands gedi-
plomeerde verpleegkundigen;
– voor ziekenverzorgenden: de door de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport aangewezen onafhankelijke
ter zake kundigen.

Artikel II
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 december 1995.
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers.

Toelichting

Op 1 december 1995 treden het Besluit
buitenslands gediplomeerde ver-
pleegkundigen en de Regeling
Commissie buitenslands gediplomeer-
de verpleegkundigen in werking. Op
grond van dat besluit en die regeling
zal er een aparte commissie zijn voor
de advisering over de opleidingen van
in het buitenland gediplomeerde ver-
pleegkundigen. De huidige advies-
commissie, de Commissie buiten Neder-
land behaalde diploma’s voor
verplegende en verzorgende beroe-
pen, wordt opgeheven. Deze commis-
sie adviseert zowel over buitenlandse
diploma’s van verpleegkundigen als
over die van ziekenverzorgenden. 

Gelet op het geringe aantal advies-
aanvragen met betrekking tot buiten
Nederland behaalde diploma’s van zie-
kenverzorgenden dat in de loop der
tijd aan de commissie is voorgelegd, is
er geen behoefte aan de instelling van
een aparte adviescommissie voor de
beoordeling van deze categorie van
diploma’s. Gekozen is voor ad hoc
advisering door individuele ter zake
kundigen. 

Het vorengestelde, alsmede de
inwerkingtreding van de Wet op de
beroepen in de individuele gezond-
heidszorg (hierna: de wet), voor zover
het de verpleegkundige betreft, en het
Besluit opleidingseisen verpleegkundi-
gen op 1 december 1995, brengen met
zich dat de Regeling aanvraag, stage
en proeve EG-verklaringen volksge-
zondheid (hierna: de regeling) op een
drietal punten moet worden gewij-
zigd. 

In de eerste plaats wordt artikel 1,
onder b (oud), van de regeling aange-
past. Met de inwerkingtreding van het
Besluit opleidingseisen verpleegkundi-
ge zullen de huidige verschillende
soorten opleidingen tot verpleegkun-
dige formeel verdwijnen. Het Besluit
kent slechts één soort opleiding waar-
van het diploma toegang geeft tot de
bevoegdheid tot het voeren van de
titel van verpleegkundige. De wet
voorziet evenwel in een overgangsre-
geling. Op grond daarvan kunnen per-
sonen die voor 1 december 1995 met
een opleiding tot verpleegkundige zijn
begonnen, deze na die datum afsluiten
zonder de toegang tot de bevoegd-
heid tot het voeren van de titel van
verpleegkundige te verliezen. Dat
geldt dus ook voor de personen die
met de huidige B- of Z-opleiding zijn
begonnen. De diploma’s van deze
twee soorten opleidingen vallen niet
onder richtlijn 77/452/EEG van de Raad
van de Europese Gemeenschappen van
27 juni 1977 inzake de onderlinge
erkenning van de diploma’s, certifica-
ten en andere titels van verantwoorde-
lijk algemeen ziekenverpleger, tevens
houdende maatregelen tot vergemak-
kelijking van de daadwerkelijke
uitoefening van het recht van vestiging
en vrij verrichten van diensten (PbEG L
176). Dat was de reden waarom deze
twee soorten verpleegkundigen wer-
den genoemd in (artikel 1 van) de
regeling. Op de wel in de richtlijn
bedoelde soorten verpleegkundigen 
is de regeling niet van toepassing. 
De wijziging van onderdeel b(oud)/
c(nieuw) van artikel 1 van de regeling
houdt in dat B- en de Z-verpleegkun-
digen formeel verdwijnen, maar mate-
rieel worden gehandhaafd. 

Voorts is in de laatste alinea van arti-
kel 4 van de regeling de verwijzing
naar de Commissie buiten Nederland
behaalde diploma’s, voor zover het de
verpleegkundigen betreft, vervangen
door een verwijzing naar Commissie
buitenslands gediplomeerde
verpleegkundigen, bedoeld in het 
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Besluit buitenslands gediplomeerde
verpleegkundigen, die op 1 december
1995 van start gaat.

De keuze voor de ad hoc advisering
over in het buitenland behaalde diplo-
ma’s van ziekenverzorgenden heeft
geleid tot de wijziging van artikel 3,
eerste lid, van de regeling en tot de
wijziging van de laatste alinea in 
artikel 4. 

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, 
E. Borst-Eilers.
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