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7 december 1993/nr. PAO/BOG 9310198 

 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet van 1 juni 1865, Stb. 60, regelende de uitoefening der geneeskunst, 

op artikel 5 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige, op artikel 7a, eerste lid, van 

de Wet van 24 juni 1876, Stb. 117, houdende regeling van de voorwaarden tot verkrijging der afzonderlijke 

bevoegdheid der tandheelkunst en van de uitoefening dier kunst en op artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de 

Geneesmiddelen-voorziening; 

Gehoord de Commissie buitenlandse geneeskundigen, de Commissie buiten Nederland behaalde diploma's 

voor verplegende en verzorgende beroepen, de Commissie buitenlandse tandartsen, de Commissie 

buitenlandse verloskundigen en de Commissie buitenlandse apothekers; 

 

Besluit: 

 

Artikel 1 

In deze regeling wordt verstaan onder; 

- EER-overeenkomst: de overeenkomst van Porto van 2 mei 1992 betreffende de Europese Economische 

Ruimte (Trb. 1992, 132); 

- bijlage VII: bijlage VII behorende bij artikel 30 van de EER-overeenkomst; 

- EER-onderdaan: onderdaan van een EG-lidstaat dan wel van een andere staat welke partij is bij de EER-

overeenkomst. 

 

Artikel 2 

1. Aan een EER-onderdaan. die na de inwerkingtreding van de EER-overeenkomst een diploma heeft 

behaald als bedoeld in bijlage VII, sub C, onder 4, onderdeel a, wordt op zijn verzoek de bevoegdheid 

verleend in Nederland de geneeskunst uit te oefenen. 

2. Zodanige bevoegdheid wordt op zijn verzoek ook verleend aan de onderdaan van een staat, niet een EG-

lidstaat, welke partij is bij genoemde overeenkomst, die na de inwerkingtreding van de EER-overeenkomst 

een diploma heeft behaald als genoemd in richtlijn nr. 93/16/EEG van de Raad van 5 april 1993 tot 

vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, cer-

tificaten en andere titels (PbEG L 165). 

 

Artikel 3 

1. Als diploma's bedoeld in artikel 5 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige, die, 

mits de houder de nationaliteit bezit van een van de lidstaten van de Europese Gemeenschap, naast 

Nederlandse diploma's de bevoegdheid geven tot het voeren van de titel van verpleegkundige worden 

eveneens aangewezen diploma's, mits behaald na de datum van inwerkingtreding van de EER-overeenkomst, 

genoemd in bijlage VII, sub C, onder 8, onderdelen a en b. 

2. Zodanige aanwijzing geldt ook de houder van zulk een diploma die de nationaliteit bezit van een staat, 

niet een EG-lidstaat, welke partij is bij de EER-overeenkomst. 

3. De aanwijzing van verpleegkunde-diploma's gedaan in artikel 1 van het Besluit aanwijzing EG-diploma s 

verpleegkundige geldt ook de houder van zulk een diploma die de nationaliteit bezit van een staat, niet een 

EG-lidstaat, welke partij is bij de EER-overeenkomst. 

 

Artikel 4 

1. Aan een EER-onderdaan die na de inwerkingtreding van de EER-overeenkomst een diploma heeft behaald 

als bedoeld in bijlage VII, sub C, onder 10, onderdelen b en c. wordt op zijn verzoek de bevoegdheid 



verleend in Nederland de tandheelkunst uit te oefenen. 

2. Zodanige bevoegdheid wordt op zijn verzoek ook verleend aan de onderdaan van een staat, niet een EG-

lidstaat, welke partij is bij genoemde overeenkomst, die na de inwerkingtreding van de EER-overeenkomst 

een diploma heeft behaald als genoemd in richtlijn nr. 78/686/EEG van de Raad van 25 juli 1978 inzake de 

onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de beoefenaar der tandheelkunde, 

tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van 

vestiging en vrij verrichten van disasten (PbEG L 233). 

3. In Oostenrijk opgeleide beoefenaars der tandheelkunde kunnen aan het eerste en het tweede lid rechten 

ontlenen vanaf het tijdstip waarop de opleiding van beoefenaars der tandheelkunde in Oostenrijk onder de 

krachtens richtlijn nr. 78/687/EEG van de Raad van 25 juli 1978 inzake de coördinatie van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van de beoefenaar der tandheelkunde (PbEG 

L 233) neergelegde voorwaarden is voltooid, echter uiterlijk vanaf 1 januari 1999. 

 

Artikel 5 

1. Aan een EER-onderdaan die na de inwerkingtreding van de EER-overeenkomst een diploma heeft behaald 

als bedoeld in bijlage VII, sub c, onder 14, wordt op zijn verzoek de bevoegdheid verleend in Nederland de 

verloskunst als verloskundige uit te oefenen. 

2. Zodanige bevoegdheid wordt op zijn verzoek ook verleend aan de onderdaan van een staat, niet een EG-

lidstaat, welke partij is bij genoemde overeenkomst, die na de inwerkingtreding van de EER-overeenkomst 

een diploma heeft behaald als genoemd in richtlijn nr. 80/154/EEG van de Raad van 21 januari 1980 inzake 

de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de verloskundige, tevens 

houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging 

en vrij verrichten van diensten (PbEG L 33). 

 

Artikel 6 

1. Aan een EER-onderdaan die na de inwerkingtreding van de EER-overeenkomst een diploma heeft behaald 

als bedoeld in bijlage VII, sub C, onder 17, wordt op zijn verzoek de bevoegdheid verleend in Nederland de 

artsenijbereidkunst als apotheker uit te oefenen. 

2. Zodanige bevoegdheid wordt op zijn verzoek ook verleend aan de onderdaan van een staat, niet een EG-

lidstaat, welke partij is bij genoemde overeenkomst, die na de inwerkingtreding van de EER-overeenkomst 

een diploma heeft behaald als genoemd in richtlijn nr. 85/432/EEG van de Raad van 16 september 1985 

inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie, 

tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van 

vestiging voor bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied (PbEG L 253). 

 

Artikel 7 

Het in de artikelen 2-6 bepaalde geldt ook als het diploma vóór de inwerkingtreding van de EER-

overeenkomst werd behaald, als het diploma vergezeld gaat van een verklaring van de autoriteiten van de 

staat van herkomst of van oorsprong waarin wordt bevestigd dat de houder de werkzaamheden van 

respectievelijk arts, verpleegkundigs, tandarts, verloskundige dan wel apotheker gedurende tenminste drie 

jaren achtereen tijdens de vijf jaren voorafgaand aan de afgifte van de verklaring daadwerkelijk en op 

wettige wijze heeft verricht. 

 

Artikel 8 

Het in de artikelen 2-6 bepaalde geldt vervolgens ook als het gaat om een diploma, ongeacht of het voor of 

na de inwerkingtreding van de EER-overeenkomst werd behaald, waarvan de benaming niet overeenstemt 

met de benamingen die voorkomen in bijlage VII, sub C, onder 4, onderdeel a, onder 8, onderdelen a en b, 

onder 10, onderdelen b en c, onder 14 dan wel onder 17, als het diploma vergezeld gaat van een door de 

bevoegde autoriteiten of instellingen van de staat van herkomst of van oorsprong afgegeven verklaring 



waarin wordt bevestigd dat dit diploma werd afgegeven na afsluiting van een opleiding die in 

overeenstemming is, al naar het geval, met de bepalingen van de in artikel 2, tweede lid, genoemde richtlijn, 

de bepalingen van richtlijn nr. 85/432/EEG van de Raad 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 (PbEG L 176), de bepalingen van de in artikel 4, tweede lid, genoemde 

richtlijn, de bepalingen van de in artikel 5, tweede lid, genoemde richtlijn, dan wel de bepalingen van de in 

artikel 6, tweede lid, genoemde richtlijn en dat dit diploma door de staat die het heeft afgegeven wordt 

gelijkgesteld met het diploma waarvan de benaming wel voorkomt in die richtlijn. 

 

Artikel 9 

Een wijziging in bijlage VII bij de EER-overeenkomst, sub C, onder 4, onderdeel a, onder 8, onderdelen a en 

b, onder 10, onderdelen b en c, onder 14 dan wel onder 17, treedt voor de toepassing van dit besluit in 

werking met ingang van de dag waarop aan die wijziging uitvoering moet zijn gegeven. 

 

Artikel 10 

Deze regeling treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de EER-overeenkomst. Indien de 

dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst later is dan de datum van 

inwerkingtreding van het EER-verdrag treedt deze regeling in werking op de tweede dag na de dagtekening 

van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst. 

 

Artikel 11 

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling EER-diploma volksgezondheid. 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 

Hans J. Simons. 

 

Toelichting 

Bij de Overeenkomst van Porto van 2 mei 1992 betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 

132) hebben de lidstaten van de Europese Gemeenschap en Oostenrijk, Finland, IJsland, Liechtenstein, 

Noorwegen, Zweden en aanvankelijk ook Zwitserland (de EVA-landen) zich verplicht maatregelen te nemen 

inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels en de coördinatie van de 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de overeenkomstsluitende partijen betreffende de toegang tot 

en de uitoefening van werkzaamheden door werknemers en zelfstandigen in onder andere de geneeskunst, de 

verpleegkunde, de tandheelkunst, de verloskunst als verloskundige, en de artsenijbereidkunst als apotheker. 

Het gaat om (1) diploma's, certificaten en andere titels, in de betreffende vakgebieden behaald in staten, niet 

EG-lidstaten, die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door 

onderdanen van Staten, welke partij zijn bij die overeenkomst en om (2) in EG-richtlijnen genoemde 

diploma's, certificaten en andere titels, in de betreffende vakgebieden behaald door onderdanen van staten, 

niet EG-lidstaten, welke partij zijn bij die overeenkomst. 

Bedoelde verplichting kreeg als volgt vorm. De overeenkomstsluitende partijen kwamen overeen een aantal 

bestaande EG-richtlijnen in de overeenkomst op te nemen en in de aldus overgenomen tekst de toepasselijke 

benamingen van diploma's van de overeenkomstsluitende EVA-landen toe te voegen. De bestaande 

richtlijnen werden dus door het EER-verdrag niet geamendeerd. 

Bedoelde EG-richtlijnen bevatten een slotartikel dat de lidstaten verplichtte tot omzetting van haar 

bepalingen in nationaal recht. Deze plicht rust door het sluiten van de EER-overeenkomst ten aanzien van 

bedoelde toevoegingen dus mutatis mutandis op de overeenkomstsluitende partijen. Omzetting van deze 

toevoegingen in Nederlands recht nu is, ten aanzien van de hierboven aangegeven diploma's, certificaten en 



andere titels, in onderhavig besluit ondernomen. 

 


