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15 augustus 1962 / Nr. 11570 / Directie Volksgezondheid / Afdeling Beroepsuitoefening en Curatieve Zorg 

 

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid; 

 

Besluit: 

 

Enig artikel 

 

In de beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnenlandse Zaken en Landbouw 

van 2/6 December 1929 (Stcrt. 246) tot uitvoering van artikelen 3 en 4 van de wet van 2 Mei 1921, Stb. 702, tot 

wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging
1
 worden de volgende wijzingen aangebracht: 

 

A. Het bepaalde in artikel 1 wordt genummerd: 1. 

Toegevoegd wordt een tweede lid, luidende: 

2. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid kan in bijzondere gevallen, de geneeskundige 

hoofdinspecteur van de volksgezondheid gehoord, een ziekenhuis, dat niet aan het ter zake gestelde vereiste 

beantwoordt, erkennen als een inrichting van groep 1. 

Aan de erkenning kunnen voorschriften worden verbonden. 

 

B. In artikel 2, eerste lid, wordt aan het gestelde onder d toegevoegd: 

In bijzondere gevallen kan de geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid hiervan ontheffing 

verlenen. 

 

C. In artikel 4, vierde lid, vervalt de eerste volzin. 

 

D. In artikel 8, eerste lid, wordt de eerste volzin gelezen: Voor ieder district wordt een districtscommissie 

gevormd, bestaande uit door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid aangewezen 

regeringsdeskundigen, die aan de examencommissie worden toegevoegd. 

 

E. In beide leden van artikel 18 wordt voor “Minister van Binnenlandse Zaken” gelezen: Minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid. 

Deze leden worden genummerd 1, respectievelijk 2. 

Toegevoegd wordt een derde lid, luidende: 

3. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid kan, de geneeskundige hoofdinspecteur van de 

volksgezondheid gehoord, inrichtingen, die niet aan het ter zake gestelde vereiste beantwoorden, erkennen als 

opleidingsinrichting, bedoeld onder A of onder D. Aan de erkenning kunnen voorschriften worden verbonden. 

 

F. In artikel 19, eerste lid, wordt aan het gestelde onder e toegevoegd: In bijzondere gevallen kan de 

geneeskundige hoofdinspecteur van de geestelijke volksgezondheid hiervan ontheffing verlenen. 

 

’s-Gravenhage, 15 augustus 1962. 

 

De minister voornoemd, 

Voor deze, 

                                                 
1
 Laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 2 december 

1960, Stcrt. 238, welke werd gewijzigd bij beschikking van 16 januari 1961, Stcrt. 11. 



De directeur-generaal van de volksgezondheid, 

P. Muntendam 

 

 


