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Besluit strekkende tot implementatie van richtlijn 89/594/EEG (PbEG L 341/19) en richtlijn 90/658/EEG
(PbEG L 353/73) en houdende wijziging van het Besluit aanwijzing EG-diploma’s verpleegkundige (Stcrt.
1979, 124), het Besluit van 11 juni 1986, no. JBZ/WJZ U-2321 (Stcrt. 119) en het Besluit houdende
erkenning diploma’s, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie (Stcrt. 1988, 78)
17 februari 1992/nr. AGB/BOG-916391/Directie Algemene Gezondheidszorg en Beroepen
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Overwegende dat het noodzakelijk is de regelen inzake de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger aan te passen aan de richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 30 oktober 1989 (89/594/EEG, PbEG L 341/19) en aan de richtlijn van de
Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 december 1990 (90/658/EEG, PbEG L 353/73),
Overwegende dat het nuttig is het Besluit aanwijzing EG-diploma’s verpleegkundige, (Stcrt. 1979, 124) op
enkele punten te verduidelijken,
Overwegende dat het noodzakelijk is de regelen inzake de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
titels van arts, verloskundige en tandarts aan te passen aan de richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 30 oktober 1989 (89/594/EEG, PbEG L 341/19) en aan de richtlijn van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 4 december 1990 (90/658/EEG, PbEG L 353/73),
Overwegende dat het noodzakelijk is de regelen inzake de erkenning van diploma’s, certificaten en andere
titels van apotheker aan te passen aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4
december 1990 (90/658/EEG, PbEG L 353/73),
Gelet op artikel 5 van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 702), artikel
2g, eerste, vijfde en achtste lid, van de Wet van 1 juni 1865, Stb. 60, regelende de uitoefening der
geneeskunst, op artikel 7g, eerste, vijfde en achtste lid, van de Wet van 24 juni 1876, Stb. 117, houdende
regeling van de voorwaarden tot verkrijging der afzonderlijke bevoegdheid tot uitoefening der tandheelkunst
en van de uitoefening dier kunst, en artikel 2a van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958,
408);
Besluit:
Artikel I
Het Besluit aanwijzing EG-diploma’s verpleegkundige (Stcrt. 1979, 124) wordt gewijzigd als volgt:
A
I. In de aanhef wordt ‘Als diploma’s die mede’ vervangen door: Als diploma’s die, mits gehouden door een
onderdaan van een lid-Staat van de Europese Gemeenschappen, naast Nederlandse diploma’s.
2. Onder a wordt de tekst na het tweede streepje vervangen door: diploma’s, certificaten en andere titels van
verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger die zijn behaald na een op het grondgebied van de voormalige
Duitse Democratische Republiek ontvangen opleiding die niet aan alle in artikel 1 van richtlijn 77/453/EEG
gestelde minimumopleidingseisen voldoen, worden niettemin erkend als diploma’s die mede de bevoegdheid
geven tot het voeren van de titel van verpleegkundige, indien deze:
1. zijn behaald na een opleiding die vóór de Duitse eenwording is begonnen,
2. onder dezelfde voorwaarden als de door de bevoegde Duitse autoriteiten afgegeven en in artikel 3, onder
a, van richtlijn 77/452/EEG bedoelde titels de bevoegdheid verlenen op het gehele grondgebied van
Duitsland de werkzaamheden van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger uit te oefenen en
3. vergezeld gaan van een door de bevoegde Duitse autoriteiten afgegeven verklaring waarin wordt bevestigd
dat de betrokken onderdaan de werkzaamheden van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger in Duitsland
gedurende ten minste drie jaren tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren
daadwerkelijk en op rechtmatige wijze heeft verricht en de werkzaamheden de volledige

verantwoordelijkheid hebben omvat voor programmering, organisatie en uitvoering van verpleegkundige
hulp ten behoeve van de patiënt.
B
Onder vernummering van artikel 3 tot artikel 4 wordt een nieuw artikel 3 ingevoegd, luidende:
- Artikel 3. Ten aanzien van een onderdaan van een lidstaat wiens diploma, certificaat of andere titel van
algemeen ziekenverpleger niet overeenstemt met de benamingen die voor die lidstaat voorkomen in artikel 1,
wordt niettemin als diploma in de zin van artikel 1 erkend het door die lidstaat afgegeven diploma, certificaat
of andere titel, mits vergezeld van een door de bevoegde autoriteit afgegeven verklaring waarin wordt
bevestigd
a dat dit diploma, certificaat of deze andere titel van algemeen ziekenverpleger wordt afgegeven na afsluiting
van een opleiding die in overeenstemming is met de bepalingen van de richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 27 juni 1977 inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende de werkzaamheden van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, 77/453/EEG
(PbEG L 176) en
b dat dit diploma, certificaat of deze andere titel door die lidstaat die hem heeft afgegeven, wordt
gelijkgesteld met die, waarvan de benaming voorkomt in artikel 1.
Artikel II
Het Besluit van 11 juni 1986. nr. JBZ/WJZ U-2321 (Stcrt. 119) wordt gewijzigd als volgt:
A
Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid.
2. Ingevoegd wordt een nieuw tweede lid, luidende:
2. Voor de toepassing van het eerste lid, onder a, worden met de in dat onderdeel bedoelde getuigschriften
gelijkgesteld de in artikel 9, derde lid, en de in 9 bis van richtlijn 75/362/EEG bedoelde getuigschriften, mits
is voldaan aan de in het betrokken artikel dan wel artikellid genoemde voorwaarden.
3. Aan het derde lid (nieuw) wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Voor de toepassing van het eerste lid, onder b, worden met de in dat onderdeel bedoelde getuigschriften
eveneens gelijkgesteld de in artikel 5, derde lid, en de in artikel 5 bis, eerste dan wel tweede lid, van
evengenoemde richtlijn bedoelde getuigschriften, mits is voldaan aan de in het betrokken artikellid
genoemde voorwaarden.
B
In artikel 2, tweede lid, wordt na ‘gelijkgesteld de in artikel’ toegevoegd: ‘7, derde lid, 9 bis en’ en worden
de woorden ‘in dat artikel’ vervangen door: in het betrokken artikel dan wel artikellid.
Artikel III
Het Besluit houdende erkenning diploma’s, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie (Stcrt.
1988, 78) wordt gewijzigd als volgt:
In artikel 1, tweede lid, wordt na ‘artikel 6’ toegevoegd: ‘en artikel 6 bis’ en worden de woorden ‘in dat
artikel’ vervangen door: in het betrokken artikel.
Artikel IV
Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die
van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Hans J. Simons.

Toelichting
Het Besluit aanwijzing EG-diploma’s verpleegkundige (Stcrt. 1979, 124) wijst diploma’s aan uit de lidstaten
van de Europese Gemeenschappen, die naast de op grond van de Wet van 2 mei 1921 (Stb. 702) tot
bescherming van het diploma van verpleegkundige geregelde Nederlandse diploma’s de bevoegdheid geven
tot het hier te lande voeren van de titel van verpleegkundige. Deze bevoegdheid is beperkt tot onderdanen
van de aangesloten lidstaten. Laatstgenoemd aspect kwam in het Besluit onvoldoende duidelijk tot uiting,
vandaar de wijziging vervat in artikel I, onder A, sub 1.
In richtlijn 89/594/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen wordt voor een aantal beroepen in
de gezondheidszorg, tot bescherming van verworven rechten van houders van oude titels die niet meer
worden afgegeven en ten behoeve van bepaalde houders van Italiaanse en Spaanse diploma’s, certificaten en
andere titels, erkenning mogelijk gemaakt van de betrokken diploma’s, certificaten en andere titels als
gelijkwaardig aan de voor de betrokken beroepen in de richtlijnen 75/362/EEG, 77/452/EEG, 78/686/EEG,
78/1026/EEG en 80/154/EEG genoemde diploma’s, certificaten en andere titels. Artikel 28 van richtlijn
89/594/EEG verlangt implementatie van deze materie in het recht van de lidstaten. Deze implementatie is in
het onderhavige besluit ondernomen in de artikelen I, onder B, II, onder A, sub 2 (artikel 9, derde lid) en 3
(artikel 5, derde lid) en II, onder B (artikel 7, derde lid).
De Duitse eenwording, ingegaan op 3 oktober 1990, leidde tot richtlijn 90/658/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen die beoogt te bewerkstelligen dat onderdanen van EG-lidstaten die houder zijn
van diploma’s, certificaten en andere titels, behaald in de Duitse Democratische Republiek, aanspraak
kunnen maken op erkenning van hun diploma’s, certificaten en andere titels onder soortgelijke voorwaarden
als voor de overige onderdanen van de lidstaten golden bij de vaststelling van de richtlijnen 75/362/EEG,
77/452/EEG, 78/686/EEG, 78/1026/EEG, 80/154/EEG, 85/384/EEG en 85/433/EEG of bij de toetredingen
tot de Gemeenschap. Artikel 9 van richtlijn 90/658/EEG verlangt implementatie van deze materie in het
recht van de lidstaten. Deze implementatie is nu in het onderhavige besluit ondernomen in de artikelen I,
onder A, sub 2, II, onder A, sub 2 (artikel 9 bis) en 3 (artikel 5 bis), II, onder B, (artikel 9 bis) en III.

