Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
Besluit van 4 september 2009 houdende wijziging van de Regeling Specialismen Verpleegkunde
2007∗

(Wijzigingsbesluit Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007)

Het bestuur van de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) van
4 september 2009,

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 11 december 2009.
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I

De Regeling Specialismen Verpleegkunde 2007 als volgt te wijzigen

A

1. Artikel 2 wordt vernummerd tot artikel 2, eerste lid.
2. In artikel 2 wordt een tweede lid ingevoegd, luidende:
2. V&VN draagt zorg voor de administratieve organisatie en de ondersteunende
bedrijfsvoering van het college en de registratiecommissie. Daartoe worden jaarlijks
schriftelijke afspraken gemaakt.

B

1. In artikel 12, tweede lid wordt ‘Het bestuur brengt binnen acht weken advies uit.’
vervangen door ‘Het bestuur en de registratiecommissie brengen binnen acht weken
advies uit.’
2. In artikel 12 wordt een derde lid ingevoegd, luidende:
3. Een besluit ter uitvoering van de taak genoemd in artikel 10, eerste lid, onder a, wordt door
het college ter kennis gebracht van het bestuur en treedt in werking de dag na die waarop
het besluit bekend is gemaakt in het officiële orgaan van V&VN, tenzij het besluit zelf een
ander tijdstip van inwerkingtreding bepaalt.

C

Artikel 13 komt te luiden:
Artikel 13
1.
Een besluit ter uitvoering van de taken genoemd in artikel 10, eerste lid, onder b, vereist,
alvorens het inwerking kan treden, een ministerieel besluit tot wettelijke erkenning van de
specialistentitel.
2.
Een besluit van het college ter uitvoering van de taken genoemd in artikel 10, eerste lid,
onder c tot en met f, vereist, alvorens het in werking kan treden, de instemming van de
minister.
3.
Alvorens het college een besluit, bedoeld in het eerste en tweede lid, voorlegt aan de
minister, legt het dit voor aan het bestuur.
4.
Het bestuur heeft het recht binnen vier weken nadat een besluit van het college als
bedoeld in het eerste en tweede lid te zijner kennis is gebracht, over dit besluit een advies
op te stellen aan de minister. Het bestuur beoordeelt of het besluit bijdraagt tot:
- de bevordering van de volksgezondheid en een kwalitatief goede gezondheidszorg;
- de behartiging van de belangen welke verpleegkundigen in het algemeen betreffen.
5.
Na verloop van de in het vierde lid bedoelde termijn dan wel zoveel eerder als kenbaar is
gemaakt dat van het adviesrecht geen gebruik gemaakt wordt, wordt het besluit door het
college voorgelegd aan de minister, tezamen met een eventueel advies, als bedoeld in het
vierde lid.
6.
Het ministeriële besluit bedoeld in het eerste en het tweede lid wordt door het college ter
kennis gebracht van het bestuur en de registratiecommissie.
7.
Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid, treedt in werking met ingang van de
tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van
het ministeriële besluit, tenzij het besluit van de minister een ander tijdstip van
inwerkingtreding bepaalt. Van het besluit en het ministeriële besluit wordt mededeling
gedaan in het officiële orgaan van V&VN.
8.
Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt na instemming van de minister
gepubliceerd op www.verpleegkundigspecialismen.nl

D

1. Artikel 23, vierde lid wordt vernummerd tot vijfde lid.
2. In artikel 23 wordt een onderdeel ingevoegd luidende:
4. Schorsing of doorhaling van de inschrijving in een register bedoeld in het eerste lid vindt
plaats ingeval de verpleegkundig specialist bij een in kracht van gewijsde gegane
strafrechtelijke uitspraak is ontzet van het recht het betrokken verpleegkundig specialisme
uit te oefenen.
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E

1. Artikel 53, tweede lid komt te luiden:
2. In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijziging van deze
regeling. Daarnaast wordt mededeling gedaan in het officiële orgaan van V&VN.
2. Artikel 53, derde lid komt te luiden:
3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de
Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van de instemming van de minister.

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 besissing van de minister houdende
instemming met dit besluit.
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TOELICHTING
A
Ten behoeve van de uitvoering van haar statutaire taak ten aanzien van opleiding en registratie van
verpleegkundig specialisten heeft V&VN, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 e.v. Wet
BIG, twee organen ingesteld. Het College Specialismen Verpleegkunde, het regelgevende orgaan, en
de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde, belast met de uitvoering van de door het
college vastgestelde regelgeving. Het college en de registratiecommissie zijn inhoudelijk onafhankelijk
van V&VN. Deze inhoudelijke onafhankelijkheid wordt gewaarborgd door de voordracht/ benoeming
van de leden van de colleges en registratiecommissies en de in Regeling voorgeschreven
besluitvormingsprocedures. V&VN neemt de administratieve organisatie en de bedrijfsvoering van
beide organen voor haar rekening. Met deze wijziging is laatstgenoemde verantwoordelijkheid ook
eenduidig in de Regeling vastgelegd.
B,C en E
Deze wijzigingen houden verband met een wijziging van de in artikel 14 van de Wet BIG opgenomen
publicatieprocedure. De gewijzigde tekst van artikel 14 vereist niet langer integrale publicatie van de
algemene regeling van de beroepsorganisatie of van de regelingen van de colleges maar schrijft in
plaats daarvan voor dat van vaststelling danwel wijziging van deze regelingen mededeling wordt
gedaan in de Staatcourant. Hetzelfde geldt voor beslissingen van de minister tot erkenning van een
specialistentitel en tot intrekking daarvan, alsmede het geven van een aanwijzing van algemene aard
en tenslotte om het verlenen van instemming met eerder genoemde regeling van de
beroepsorganisatie respectievelijk de colleges. De tekst van de Regeling Specialismen Verpleegkunde
2007 is hier nu op aangepast. Het betreft een aanpassing in de publicatieprocedure van zowel de
Regeling zelf (artikel 53) als de besluiten van het college.
D
Op grond van artikel 23, vierde lid (nieuw) kan doorhaling/schorsing van de inschrijving in één van de
registers plaatsvinden ingeval een verpleegkundig specialist bij een in kracht van gewijsde gegane
strafrechtelijke uitspraak (een rechterlijke beslissing die niet meer in verzet, hoger beroep of cassatie
kan worden bestreden) is ontzet van het recht het betrokken specialisme uit te oefenen. De grond
daarvoor ontbrak tot nu toe in de Regeling, waardoor aan een eventueel strafvonnis met die strekking
geen uitvoering kon worden gegeven.
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