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Regeling Commissie Uitvoering Erkenningsprocedure (CUE) 

Vastgesteld door de Commissie Registratie en Toezicht van de Federatie van 

Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 4 oktober 2019. Datum 

inwerkingtreding: 4 oktober 2019.  

 

Op grond van artikel 29, derde lid, van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en 

Psychotherapeut, basisberoep en specialismen (RGP), stelt de Commissie Registratie en 

Toezicht de volgende regeling vast. 

 

Hoofdstuk I: algemeen 

Artikel 1: definities 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

CRT:     de Commissie Registratie en Toezicht;  

CUE:     de Commissie Uitvoering Erkenningsprocedure; 

hoofdopleider:   degene die binnen een opleidingsinstelling  

      verantwoordelijk is voor de opleiding tot  

      gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch    

      psycholoog of klinisch neuropsycholoog en die als 

zodanig door de CRT is erkend;  

praktijkinstelling:   de instelling op het gebied van de geestelijke  

      gezondheidszorg;  

praktijkopleidingsinstelling:  een voor één of meerdere psychologische BIG- 

      opleiding door de CRT erkende praktijkinstelling; 

waarnemend hoofdopleider:  degene die door de CRT erkend is als waarnemend   

      hoofdopleider en gedurende de afwezigheid van de  

      hoofdopleider in diens taken, verantwoordelijkheden  

      en bevoegdheden treedt. 

 

Hoofdstuk II: taken, samenstelling en bevoegdheden 

Artikel 2: taken 

De CUE heeft tot taak: 

a. het besluiten op verzoeken tot erkenning van hoofdopleiders en waarnemend 

hoofdopleiders;  

b. het besluiten op verzoeken tot het intrekken dan wel omzetten van de erkenning van 

hoofdopleiders en waarnemend hoofdopleiders;  

c. het besluiten op verzoeken tot het intrekken dan wel omzetten van de erkenning van 

praktijkopleidingsinstellingen. 

 

Artikel 3: samenstelling 

a. De CUE bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden van de CRT. 

b. In de commissie zit minimaal één vertegenwoordiger van een basisberoep (ex.  artikel 

3 Wet BIG) en minimaal één vertegenwoordiger van een specialisme (ex. artikel 14 Wet 

BIG). 
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c. De commissie wordt ondersteund door de secretaris CRT. 

d. De secretaris heeft in de CUE een adviserende rol. 

 

Artikel 4: vergadering 

a. De CUE neemt besluiten met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen in een (telefonische) vergadering dan wel buiten vergadering langs 

elektronische weg. 

b. Indien de CUE uit twee leden bestaat en zij niet tot een eenduidig besluit komen, 

wordt een zaak ter besluitvorming voorgelegd aan de plenaire CRT.  

b. Indien een lid van de CUE belanghebbende is bij een specifieke zaak, trekt hij zich 

terug uit de vergadering en/of besluitvorming.  

c. De CUE kan besluiten een zaak ter besluitvorming aan de plenaire CRT voor te leggen. 

d. De CUE kan besluiten adviseurs te raadplegen alvorens een besluit te nemen.  

 

Hoofdstuk III: werkwijze 

Artikel 5: werkwijze 

a. De secretaris draagt de verzoeken met betrekking tot de erkenning van (waarnemend) 

hoofdopleiders en/of praktijk(opleidings)instellingen voor aan de CUE.  

b. Zaken voor de CUE worden voorgelegd in (telefonische) vergadering of via 

elektronische weg. 

c. De CUE baseert het besluit op: 

 1. Besluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog;  

 2. Besluit opleidingseisen psychotherapeut;  

  3. Besluit specialisme klinisch psycholoog;  

  4. Besluit specialisme klinisch neuropsycholoog. 

 

Hoofdstuk III: slotbepalingen 

Deze Regeling is vastgesteld door de CRT op 4 oktober 2019 en treedt in werking op 4 

oktober 2019. De CRT heeft op 4 oktober 2019 de CUE gemandateerd om namens haar 

de onder hoofdstuk II, artikel 2 punt a. tot en met c. bedoelde besluiten te nemen.  


