
«Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg»

21 november 1995/nr. DGvgz/PAO/BOG
9511546

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 41, vijfde lid, eerste
volzin, van de Wet op de beroepen in
de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1
1. Er is een Commissie buitenslands
gediplomeerde verpleegkundigen.
2. Als lid van de commissie worden
benoemd:
de heer H.F.C.M. van Osch, te Den
Haag, tevens voorzitter,
de heer D.C. Metiary, te Almere,
de heer N. Oud, te Amsterdam,
de heer H. Smeets, te Eindhoven en
mevrouw S. de Vlas, te Woerden.
3. Als plaatsvervangend lid van de
commissie worden benoemd:
de heer A.M. Plaizir, te Den Haag,
mevrouw D. Peters-de Bruijn, te
Dordrecht,
mevrouw E.J. van den Bogert, te
Hoofddorp en
mevrouw M.J. Verleun, te ’s-Hertogen-
bosch.

Artikel 2
De leden van de commissie, de voorzit-
ter daaronder niet begrepen, hebben
recht op vacatiegeld alsmede op reis-
kostenvergoeding volgens het Reisbe-
sluit binnenland. 

Artikel 3
Het beheer van de bescheiden
betreffende de werkzaamheden van
de commissie geschiedt met inachtne-
ming van het Besluit algemene secreta-
rie-aangelegenheden rijksadministratie
op overeenkomstige wijze als bij het
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. De bescheiden wor-
den na beëindiging van de
werkzaamheden van de commissie
opgeborgen in het archief van dat
ministerie. 

Artikel 4
Het Besluit van de Staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
inzake de instelling van de Commissie
buiten Nederlands behaalde diploma’s
voor verplegende en verzorgende
beroepen van 22 november 1993,
PAO/BOG-936982, wordt ingetrokken.

Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 december 1995.

Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als:
Regeling Commissie buitenlands
gediplomeerde verpleegkundigen.
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

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

Toelichting 

Artikel 41, vijfde lid, eerste volzin, van
de Wet op de beroepen in de individu-
ele gezondheidszorg (hierna: de wet)
schrijft voor dat de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport een
commissie van deskundigen instelt die
hem van advies dient over de toepas-
sing van die bepaling van de wet en
over het afgeven van EG-verklaringen
als bedoeld in de Algemene wet erken-
ning EG-hoger-onderwijsdiploma’s en
de Algemene wet erkenning EG-
beroepsopleidingen. Daaraan is in de
onderhavige regeling uitvoering gege-
ven.

De wet gaat uit van advisering inza-
ke buitenslands gediplomeerden op
het gebied van alle beroepen die
onder het regiem van de wet vallen.
Deze adviestaak kan worden vervuld
door deskundigen van alle beroepen in
één adviescommissie onder te brengen
die, al naar gelang het beroep waar
het om gaat, in wisselende samenstel-
ling opereert, dan wel voor elk beroep
of cluster van beroepen een aparte
adviescommissie in het leven te roe-
pen. Inmiddels is gekozen voor de eer-
ste mogelijkheid.

Aangezien de wet op het stuk van de
beroepen per 1 december 1995 in wer-
king treedt met de regeling van het
beroep van verpleegkundige en op het
stuk van de andere beroepen pas
geruime tijd later, ligt het in de rede
met een aparte adviescommissie inzake
buitenslands gediplomeerde verpleeg-
kundigen te starten. 

Artikel 41, vijfde lid, tweede volzin
van de wet schrijft voor dat bij algeme-
ne maatregel van bestuur de samen-
stelling, taak en werkwijze van de
commissie worden geregeld. Deze
onderwerpen zijn geregeld in het
Besluit buitenslands gediplomeerde
verpleegkundigen, dat tegelijk met de
onderhavige regeling in werking
treedt. 

De benoeming van de voorzitter, de
overige leden en de plaatsvervangende
leden van de Commissie buitenslands
gediplomeerde verpleegkundigen is in
de onderhavige regeling vervat.

Indien te zijner tijd de adviescommis-
sie inzake buitenslands gediplomeer-
den op het gebied van alle beroepen
waarvoor de wet een register instelt, in
het leven wordt geroepen, zullen met
de inwerkingtreding van het daarvoor
noodzakelijke instellingsbesluit en de
algemene maatregel van bestuur inza-
ke de samenstelling, taak en werkwijze
van die commissie, de onderhavige
regeling en het Besluit buitenslands
gediplomeerde verpleegkundigen wor-
den ingetrokken.

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