Regeling Commissie Uitvoering
Registratie Klinisch psycholoog
en klinisch neuropsycholoog
(CURK)

Op grond van artikel 20 van de Regeling
Specialismen Psychologische BIG-beroepen,
Vastgesteld door de Commissie Registratie
en Toezicht (CRT) op 10 februari 2017,
gewijzigd bij besluit van 24 mei 2019 en
4 oktober 2019
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2019

2

Commissie Registratie en Toezicht

Hoofdstuk 1: algemeen
Artikel 1: definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
CRT:
CURK:
Gezondheidszorgpsycholoog-specialist:

de Commissie Registratie en Toezicht;
de Commissie Uitvoering Registratie Klinisch psycholoog en
klinisch neuropsycholoog;
een klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog ex.
artikel 14 van de Wet BIG.

Hoofdstuk 2: taken, samenstelling en bevoegdheden
Artikel 2: taken
De CRT mandateert de CURK om namens haar de volgende taken uit te voeren:
a.
b.
c.
d.
Artikel
1.
2.
3.
4.

het besluiten op verzoeken tot registratie als gezondheidszorgpsycholoog-specialist op basis van
buitenslandse beroepskwalificaties;
het besluiten op complexe verzoeken tot registratie, herregistratie en herintreding als
gezondheidszorgpsycholoog-specialist;
het besluiten tot de doorhaling van de registratie van een gezondheidszorgpsycholoog-specialist indien
deze onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
opstellen van individuele onderwijsadviezen / aanpassingsstage bij herintreders.
3: samenstelling
De CURK bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden van de CRT.
In de CURK zit minimaal één vertegenwoordiger van elk specialisme (ex. artikel 14 Wet BIG).
De CUE wordt ondersteund door de secretaris van de CRT.
De secretaris van de CRT heeft een adviserende rol.

Artikel 4: vergadering
1. De CURK neemt besluiten met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een
(telefonische) vergadering dan wel buiten vergadering langs elektronische weg.
2. Indien de CURK uit twee leden bestaat en zij niet tot een eenduidig besluit komen, wordt een zaak ter
besluitvorming voorgelegd aan de plenaire CRT.
3. Indien een lid van de CURK belanghebbende is bij een specifieke zaak, trekt hij zich terug uit de
vergadering en/of besluitvorming.
4. De CURK kan besluiten een zaak ter besluitvorming aan de plenaire CRT voor te leggen.
5. De CURK kan besluiten adviseurs te raadplegen alvorens een besluit te nemen.

Hoofdstuk 3: werkwijze
Artikel
1.
2.
3.

5: werkwijze
De secretaris beslist of er sprake is van een complexe zaak zoals benoemd onder artikel 2, lid b.
Zaken voor de CUE worden voorgelegd in (telefonische) vergadering of via elektronische weg.
De CUE baseert het besluit op:
a. Besluit specialisme klinische psychologie;
b. Besluit specialisme klinische neuropsychologie;
c. Besluit buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten;
d. Beleidsregel Herregistratie van de CRT.

Hoofdstuk 4: slotbepalingen
Artikel 6: Slotbepalingen
1. Deze Regeling is vastgesteld door de CRT op 10 februari 2017 en treedt in werking op 1 maart 2017.
Deze regeling is gewijzigd bij besluit van 24 mei 2019 en 4 oktober 2019. De wijzigingen hebben een
inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2019.
2. Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling CURK.
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