Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
Besluit van 25 januari 2013 houdende wijziging van de Regeling Specialismen Verpleegkunde
2007.

(Wijzigingsbesluit Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007)

Het bestuur van de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) van
25 januari 2013,

gelet op artikel 2.1., 2.2 en 9.6 van de statuten van V&VN en op artikel 14 en 15 van de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg,

besluit:

 Van de beslissing tot instemming met dit besluit is mededeling gedaan in de Staatscourant van 30 december 2014.
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I

De Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 als volgt te wijzigen

In artikel 22, eerste lid, wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:
c. het erkennen van beroepskwalificaties die door het daartoe bij of krachtens wet in een
andere betrokken staat dan Nederland bevoegde gezag is afgegeven ter afsluiting van
een overwegend in die staat gevolgde beroepsopleiding
Artikel 23 wordt, onder vernummering van het derde, vierde en vijfde lid, een nieuw derde lid
ingevoegd, luidende:
3. Inschrijving in een register als bedoeld in het eerste lid is alleen mogelijk indien
betrokkene:
a. met goed gevolg de opleiding in het betreffende verpleegkundig specialisme heeft
afgerond of;
b. beschikt over erkenning van beroepskwalificaties.
II

Publicatie
1.
2.
3.

III

Van dit besluit wordt gelijktijdig met de beslissing van de Minister, houdende instemming
met dit besluit, mededeling gedaan in de Staatscourant.
In het officiële orgaan van V&VN wordt mededeling gedaan van dit besluit.
Dit besluit wordt gepubliceerd op www.verpleegkundigspecialismen.nl.

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 instemming van de minister.
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TOELICHTING

De Regeling specialismen is als volgt aangepast:
1) Diploma-erkenning van EER-specialistendiploma's (erkenning van beroepskwalificatie) op
grond van de richtlijn is aan art. 22 toegevoegd als taak van de RSV.
2) Aan art. 23 zijn vereisten voor inschrijving in het specialistenregister toegevoegd: het met
goed gevolg hebben afgerond van een (erkende) specialistenopleiding of het beschikken
over erkende beroepskwalificaties.
Deze aanpassingen houden verband met de invoering met de invoering van het zgn. 1 loket voor
de erkenning van beroepskwalificaties van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in het
kader van richtlijn 2005/36/EG (richtlijn). Op verzoek van de Europese Commissie is via dit 1 loket
de aanvraagprocedure voor erkenning van kwalificaties van specialisten in de gezondheidszorg,
wiens beroep gereglementeerd is in de zin van de richtlijn, in lijn worden gebracht met de richtlijn.
Voor verpleegkundig specialisten die in Nederland hun beroep willen uitoefenen is met de
invoering van dit 1 loket nog maar één aanvraag nodig en geldt er één termijn van afhandeling
voor erkenning van hun kwalificaties en inschrijving in respectievelijk het BIG-register en in het
specialistenregister.
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