
 

1Besluit van 21 september 2017 strekkende tot wijziging van de Regeling 

Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen  

 

 

Het Bestuur,   

 

gelet op artikel 14, tweede lid, onder c. van de Wet op de Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg en artikel 14 van de Statuten van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen 

en Psychotherapeuten; 

 

 

 

BESLUIT: 

  

                                                

1 Instemming van de Minister van VWS met dit besluit op 7-12-2017; Mededeling in de 

Staatscourant nr. 2832, jaargang 2018 op 22 januari 2018; Datum inwerkingtreding: 1 november 

2017 
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I De Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en 

specialismen wordt als volgt gewijzigd: 

 

 

A. In artikel 1 wordt de begripsomschrijving ‘NVGzP’ toegevoegd, welke als volgt komt 

te luiden: 

NVGzP: De Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar 

specialismen; 

 

B. Artikel 3, onderdelen b., d. en e. komen te luiden: 

b. twee gezondheidszorgpsychologen, op gezamenlijke voordracht van NIP, NVGzP en 

NVO, 

d. twee klinisch psychologen, op gezamenlijke voordracht van NIP, NVGzP en NVO, 

e. één klinisch neuropsycholoog, op gezamenlijke voordracht van NIP, NVGzP en NVO,   

 

C. Artikel 19, onderdelen b., d. en e. komen te luiden: 

b. twee gezondheidszorgpsychologen, op gezamenlijke voordracht van NIP, NVGzP en 

NVO, 

d. twee klinisch psychologen, op gezamenlijke voordracht van NIP, NVGzP en NVO, 

e. twee klinisch neuropsychologen, op gezamenlijke voordracht van NIP, NVGzP en NVO,  

 

D. In de aanhef van artikel 33 wordt ‘CRT’ geschrapt.  

 

E. Artikel 45, eerste lid onderdeel c., komt te luiden: 

c. het houden van toezicht op de naleving van besluiten van het College door 

opleidingsinstellingen, hoofdopleiders en praktijkopleidingsinstellingen, waaronder de 

inschrijving of het behouden van de inschrijving in hiertoe opgerichte registers van de 

CRT. 

 

II       Overgangsregeling 

In afwijking van het bepaalde in de onderdelen B. en C.  is de benoemingsperiode van een lid van 

het College of de CRT die voor 1 november 2017 op voordracht van het NIP en de NVO lid was, de 

benoemingsperiode die op grond van zijn benoeming op voordracht van het NIP en de NVO resteert. 

 

III Bekendmaking 

 

1. Dit besluit behoeft instemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
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2. In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de instemming bedoeld in het eerste lid. 

Daarnaast wordt mededeling gedaan op de website van de FGzPt (www.fgzpt.nl).  

3. De mededeling op de website genoemd in het tweede lid bevat ten minste de titel van het 

besluit en de datum van inwerkingtreding ervan. 

4. De integrale tekst van dit besluit wordt op de website van de FGzPt geplaatst.  

 

IV Inwerkingtreding 

1. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2017. 

2. Indien de Staatscourant waarin de vaststelling van dit besluit en het instemmingsbesluit, 

bedoeld in artikel 16, worden geplaatst, wordt uitgegeven na 1 november 2017, treedt dit 

besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 

waarin zij worden geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 november 2017.  

 

Utrecht, 21 september 2017 

 

 

Dr. J.M.H.P. Timmermans     drs. M.J. Eujen 

Voorzitter     Secretaris 

 

 

Toelichting 

In 2017 is de NVGzP lid geworden van de FGzPt. Met dit wijzigingsbesluit wordt de NVGzP de 

mogelijkheid geboden om met het NIP en de NVO gezamenlijk kandidaten voor te dragen voor 

zetels in het College en de CRT. 

Verder wordt met de wijziging van artikel 45 explicieter een koppeling gelegd tussen het 

houden toezicht op de naleving van besluiten van het College door opleidingsinstellingen, 

hoofdopleiders en praktijkopleidingsinstellingen en het toezicht op de inschrijving of het 

behouden van de inschrijving in hiertoe opgerichte registers van de CRT. 


