Regeling aanvraag, stage en proeve EG-verklaringen
volksgezondheid
VWS

Regeling van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
van 14 december 1994, houdende
regels ten aanzien van de
aanvraag tot het verkrijgen van een
EG-verklaring, de
aanpassingsstage en de proeve
van bekwaamheid voor de
beroepsuitoefening op het terrein
van de volksgezondheid (Regeling
aanvraag, stage en proeve
EG-verklaringen volksgezondheid)

een gereglementeerd
volksgezondheid-beroep geschiedt
met gebruikmaking van een
daarvoor door de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
beschikbaar te stellen
aanvraagformulier.
2. Bij de aanvraag worden de
volgende gegevens en bescheiden
verstrekt:
a. het in het eerste lid bedoelde
aanvraagformulier;
b. een fotokopie van het deel van
het paspoort dat de
14 december 1994/nr. PAO/BOG
persoonsgegevens bevat;
9415458
c. het diploma inzake het
desbetreffende beroep dat door het
in het land van herkomst daartoe
De Minister van Volksgezondheid,
bij of krachtens de wet bevoegd
Welzijn en Sport,
verklaarde gezag aan de aanvrager
Gelet op artikel 11 van de
is afgegeven;
Algemene wet erkenning
d. het programma van de opleiding
EG-hoger-onderwijsdiploma’s en
tot het desbetreffende beroep,
artikel 14 van de Algemene wet
onderverdeeld in theorie- en
erkenning EG-beroepsopleidingen;
praktijkvakken, met opgave van de
Gelet op artikel 6 van de Wet
duur van het onderwijs in die
inzake de tandprothetici;
vakken;
e. indien in het land van herkomst
Besluit:
een door een overheidsorgaan of
een organisatie van beoefenaren
Artikel 1
van het desbetreffende beroep
In deze regeling wordt verstaan
ingesteld register, waarin
onder:
inschrijving voorwaarde is voor de
a. EG-verklaring: verklaring in de
uitoefening van het beroep, in
zin van artikel 8 van de Algemene
stand wordt gehouden: een bewijs
wet erkenning
van inschrijving van de aanvrager
EG-hoger-onderwijsdiploma’s dan
wel van artikel 10 van de Algemene in dat register, niet ouder dan
twaalf maanden;
wet erkenning
f. een document, niet ouder dan
EG-beroeps-opleidingen;
drie maanden, waaruit blijkt dat de
b. gereglementeerde
aanvrager in het kader van de
volksgezondheid-beroepen:
uitoefening van zijn beroep niet is
fysiotherapeut, ergotherapeut,
veroordeeld;
logopedist, diëtist, mondhygiënist,
g. bewijsstukken van eventuele
oefentherapeut-Cesar, oefenberoepservaring.
therapeut-Mensendieck, orthoptist,
3. De bescheiden, bedoeld onder b
podotherapeut, radiodiagnostisch
tot en met g, zijn gesteld in het
laborant, radiotherapeutisch
Neder-lands, Engels, Frans of
laborant, psychotherapeut,
Duits, dan wel door een in
apothekers-assistent,
tandprotheticus, B-verpleegkundige, Nederland beëdigd vertaler vertaald
in het Nederlands. De fotokopieën
Z-verpleegkundige en
zijn gewaarmerkt.
ziekenverzorgende.

Artikel 2
1. De aanvraag van een
EG-verklaring met betrekking tot
Uit: Staatscourant 1995, nr. 35 / pag.

Artikel 3
1. De minister wint, ingeval de
opleiding ten minste een jaar korter

is dan de in Nederland bij of
krachtens wet voor de toelating
vereiste opleiding, dan wel de door
de aanvrager gevolgde opleiding
betrekking heeft op vakgebieden
die wezenlijk verschillen van de in
Nederland voorgeschreven
opleiding, alvorens te beslissen
over een aanvraag tot het
verkrijgen van een EG-verklaring
met betrekking tot een
gereglementeerd
volksgezondheid-beroep, het advies
in van het in artikel 4 voor dat
beroep genoemde adviesorgaan
over de vraag of de aanvrager van
een EG-verklaring
a. beroepservaring moet aantonen
in de zin van artikel 9 van de
Algemene wet erkenning
EG-hoger-onderwijsdiploma’s
onderscheidenlijk artikel 11 van de
Algemene wet erkenning
EG-beroepsopleidingen en zo ja
van welke duur, dan wel
b. een proeve van bekwaamheid
moet afleggen of een
aanpassingsstage moet volgen in
de zin van artikel 10 van de
Algemene wet erkenning
EG-hoger-onderwijsdiploma’s
onderscheidenlijk artikel 12 van de
Algemene wet erkenning
EG-beroepsopleidingen.
2. Indien het adviesorgaan het
afleggen van een proeve van
bekwaamheid dan wel een
aanpassingsstage adviseert, bevat
het advies tevens een aanduiding
van de wezenlijke verschillen
waarop de proeve van
bekwaamheid onderscheidenlijk de
aanpassingsstage betrekking dient
te hebben alsmede, in het geval
van een aanpassingsstage, een
aanduiding van de duur daarvan.
3. Indien de aanvrager
beroepservaring heeft aangetoond,
kan de minister het adviesorgaan
raadplegen over de vraag of deze
beroepservaring de in de opleiding
ontbrekende periode vermag te
compenseren.
4. Indien de aanvrager een proeve
van bekwaamheid heeft afgelegd of
een aanpassingsstage heeft
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- voor orthoptisten: de
Adviescommissie Orthoptisten als
genoemd in artikel 16 van het
Besluit van 21 februari 1994,
houdende nieuwe regelen inzake
de toekenning van de bevoegdheid
tot de uitoefening van de beroepen
van mondhygiënist,
oefentherapeut-Cesar,
Artikel 4
De in artikel 3, eerste lid, bedoelde oefentherapeut-Mensendieck,
orthoptist en podotherapeut,
adviesorganen zijn respectievelijk:
- voor fysiotherapeuten: het College - voor podotherapeuten: de
Advies-commissie Podotherapeuten
van Advies inzake het beroep van
als genoemd in artikel 17 van het
fysiotherapeut als genoemd in
Besluit van 21 februari 1994,
artikel 9 van het
houdende nieuwe regelen inzake
Fysiotherapeutenbesluit 1977,
de toekenning van de bevoegdheid
- voor ergotherapeuten: de
Advies-commissie ergotherapeuten tot de uitoefening van de beroepen
van mondhygiënist,
als ge-noemd in artikel 9 van het
oefentherapeut-Cesar,
Ergotherapeutenbesluit,
oefentherapeut-Mensendieck,
- voor logopedisten: de
Adviescommissie Logopedisten als orthoptist en podotherapeut,
- voor radiodiagnostisch laboranten
genoemd in artikel 9 van het
en radiotherapeutisch laboranten:
Logopedis-tenbesluit,
de Adviescommissie
- voor diëtisten: de
radiodiagnostisch en
Adviescommissie Diëtisten als
radiotherapeutisch laboranten als
genoemd in artikel 9 van het
genoemd in artikel 10 van het
Diëtistenbesluit,
Besluit radiodiagnostisch en
- voor mondhygiënisten: de
Advies-commissie Mondhygiënisten radiodiagnostisch laboranten 1993,
- voor psychotherapeuten: de
als genoemd in artikel 13 van het
Voorlopige commissie van advies
Besluit van 21 februari 1994,
voor de registratie van
houdende nieuwe regelen inzake
de toekenning van de bevoegdheid psychotherapeuten als genoemd in
tot de uitoefening van de beroepen artikel 2 van de regeling van 18
december 1986 inzake instelling
van mondhygiënist,
adviescommissie
oefentherapeut-Cesar,
psychotherapeuten,
oefentherapeut-Mensendieck,
- voor apothekers-assistenten: de
orthoptist en podotherapeut,
Commissie buitenlandse
- voor oefentherapeuten-Cesar: de
apothekers-assistenten als
Adviescommissie
genoemd in artikel 5 van het
oefentherapeuten-Cesar als
Besluit commissies buitenlandse
genoemd in artikel 14 van het
apothekers en
Besluit van 21 februari 1994,
apothekers-assistenten,
houdende nieuwe regelen inzake
de toekenning van de bevoegdheid - voor tandprothetici: de Commissie
tot de uitoefening van de beroepen buitenlandse diploma’s van de
Organisatie van Nederlandse
van mondhygiënist,
Tandprothetici,
oefentherapeut-Cesar,
- voor B-verpleegkundigen,
oefentherapeut-Mensendieck,
Z-verpleegkundigen en
orthoptist en podotherapeut,
ziekenverzorgen-den: de
- voor
oefentherapeuten-Mensendieck: de Commissie buiten Nederland
behaalde diploma’s voor
Adviescommissie
oefentherapeuten-Mensendieck als verplegende en verzorgende
beroepen als genoemd in artikel 1
genoemd in artikel 15 van het
van de regeling van 22 november
Besluit van 21 februari 1994,
1993 inzake de commissie buiten
houdende nieuwe regelen inzake
de toekenning van de bevoegdheid Nederland behaalde diploma’s voor
tot de uitoefening van de beroepen verplegende en verzorgende
beroepen.
van mondhygiënist,
oefentherapeut-Cesar,
oefentherapeut-Mensendieck,
Artikel 5
orthoptist en podotherapeut,
Deze regeling treedt in werking met
gevolgd, kan de minister het
adviesorgaan raadplegen over de
vraag of deze proeve van
bekwaamheid onderscheidenlijk
deze aanpassingsstage de
wezenlijke verschillen vermag te
compenseren.
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ingang van de tweede dag na de
dagtekening van de Staatscourant
waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald
als: Regeling aanvraag, stage en
proeve EG-verklaringen
volksgezondheid.
Deze regeling zal met de toelichting
in de Staatscourant worden
geplaatst.

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

Toelichting
De omzetting in Nederlands recht
van richtlijn nr. 89/48/EEG van de
Raad van de Europese
Gemeenschappen van 21
december 1988 betreffende een
algemeen stelsel van erkenning
van hoger-onderwijsdiploma’s
waarmee beroepsopleidingen van
ten minste drie jaar worden
afgesloten (PbEG 1989 L 16) heeft
plaatsgevonden in de Algemene
wet erkenning
EG-hoger-onderwijsdiploma’s; de
omzetting van richtlijn nr.
92/51/EEG van de Raad van 18
juni 1992 betreffende een tweede
algemeen stelsel van erkenning
van beroepsopleidingen, ter
aanvulling van Richtlijn 89/49/EEG
(PbEG, 1992, L 209) heeft
plaatsgevonden in de Algemene
wet erkenning
EG-beroepsopleidingen.
Kern van beide richtlijnen is dat
een onderdaan van een Lid-Staat,
in het bezit van een diploma
behaald in een Lid-Staat, recht
heeft op toelating tot een
gereglementeerd beroep in een
andere Lid-Staat.
Het begrip diploma wordt
omschreven in de artikelen 2 en 3
van beide wetten.
De Algemene wet erkenning
EG-hoger-onderwijsdiploma’s
bepaalt in artikel 11 dat de minister
die het aangaat, per
gereglementeerd beroep regels
geeft ten aanzien van het
aanvragen van een EG-verklaring,
de aanpassingsstage en de proeve
van bekwaamheid en dat deze
regels in ieder geval betrekking
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hebben op de documenten die bij
de aanvraag moeten worden
gevoegd alsmede op de
beoordeling van de
aanpassingsstage en de proeve
van bekwaamheid. De Alge-mene
wet erkenning
EG-beroeps-opleidingen bevat een
analoge bepaling in artikel 14.
Zodanige regels nu zijn in
onderhavige regeling gegeven voor
die in Nederland in de
gezondheidszorg gereglementeerde
beroepen waarvoor de Raad van
de Europese Gemeen-schappen
geen separate richtlijn heeft
vastgesteld. Onderhavige regeling
zal slechts werken in de periode tot
regelingen op grond van de Wet op
de beroepen in de individuele
gezondheidszorg de betrokken
materie zullen beheersen.
Het verdient de aandacht dat bij
EER-Uitvoeringswet het begrip
Lid-Staat in de Algemene wet
erkenning
EG-hoger-onderwijsdiploma’s is
komen te luiden: een Lid-Staat van
de Europese Gemeenschappen of
een andere Staat die partij is bij de
Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte. De
hier gegeven regeling geldt dus ook
onderdanen van Oostenrijk,
Finland, IJsland, Liechten-stein,
Noorwegen en Zweden alsmede de
diploma’s in de zin van de
Algemene wet erkenning
EG-hoger-onderwijsdiploma’s,
behaald in die landen. Indien
verdere landen partij worden bij de
Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte, zal
de regeling ook voor de
onderdanen van die landen en hun
diploma’s gelden.
De belanghebbende vraagt het
informatieformulier aan bij de
Minister van VWS en richt de
aanvraag, vergezeld van de
vereiste documenten, aan de
Minister van VWS, Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Postbus 3008, 2280 MK Rijswijk.

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