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COMMISSIE REGISTRATIE EN TOEZICHT 

 
 
PROTOCOL MELDINGEN CRT 
 

1. Doel van het Protocol Meldingen CRT 

Het Protocol Meldingen CRT beschrijft de mogelijkheid om vermeende misstanden te melden en 

biedt de mogelijkheid om een adequate opvolging te geven aan de gedane meldingen.  

 

2. Vermeende misstanden 

De Commissie Registratie en Toezicht verstaat onder meer het volgende onder vermeende 

misstanden: 

i. Het onterecht voeren van de titel ‘klinisch psycholoog’ of ‘klinisch neuropsycholoog’; 

ii. Het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie met betrekking tot de 

registratie of herregistratie van de specialist in het specialismenregister;  

iii. Het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie die invloed zou 

kunnen hebben op de erkenning als praktijkopleidingsinstelling;  

iv. Het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie die invloed zou 

kunnen hebben op de erkenning als (waarnemend) hoofdopleider;  

v. Het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie die invloed zou 

kunnen hebben op de erkenning als opleidingsinstelling voor de opleiding tot klinisch 

psycholoog dan wel de opleiding tot klinisch neuropsycholoog. 

 

Vermeende misstanden die betrekking hebben op (het misbruiken van) subsidiegelden door de 

opleidingsinstellingen kunnen worden gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  

 

3. Het melden van een vermeende misstand  

Vermeende misstanden dienen te worden gemeld aan de CRT. De melding kan worden gedaan per 

e-mail via registratiecommmissie@fgzpt.nl of telefonisch via 085 3035300.  

 

Meldingen bevatten in elk geval de volgende informatie: 

i. de naam van de melder (tenzij de melder anoniem wil blijven);  

ii. de instantie of persoon waarover de melding gaat;  

iii. een beschrijving van de vermeende misstand die de melder bij de CRT wilt melden;  

iv. de datum of periode waarop de vermeende misstand betrekking heeft. 

 

4. Onderzoek 

Na melding van de vermeende misstand beoordeelt de secretaris van de CRT of er voldoende 

informatie en/of bewijs aanwezig is om de melding in behandeling te nemen. Indien er voldoende 

informatie is, wordt de zaak voorgedragen aan de plenaire CRT.  

 

Indien er niet voldoende informatie of bewijs aanwezig is, kan de secretaris beslissen om meer 

informatie op te vragen. Dit kan zowel bij de melder als bij de persoon of instantie waarover de 
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melding is ingediend. Om welke informatie of bewijsstukken het gaat, is afhankelijk van de 

melding. Enkele voorbeelden zijn een accountsverklaring of getuigenverklaringen. 

Indien de CRT besluit om naar aanleiding van de melding nader onderzoek uit te voeren, dan wordt 

de persoon of instantie waarover de melding is gemaakt, alsook de melder (indien niet anoniem) 

op de hoogte gesteld van de melding en het onderzoek.  

Op basis van de ontvangen informatie wordt onderzocht of de gemelde vermeende misstand 

bewezen kan worden en worden eventuele vervolgstappen bepaald.  

 

5. Mogelijke consequenties 

Wanneer op basis van de melding een misstand wordt geconstateerd, beslist de CRT welk gevolg 

dit gaat hebben voor de betreffende persoon of instantie.  

Mogelijke consequenties voor de hoofdopleider of praktijkopleidingsinstelling 

Mogelijke gevolgen kunnen zijn dat de erkenning van een praktijkopleidingsinstelling of 

hoofdopleider wordt omgezet naar een voorlopige erkenning onder voorwaarden of dat de 

erkenning volledig wordt ingetrokken.  

Mogelijke consequenties voor de specialist 

Een mogelijke consequentie voor een specialist kan zijn dat hij/zij in het specialistenregister wordt 

doorgehaald.  

Ingeval van het onterecht voeren van de titel klinisch psycholoog/klinisch neuropsycholoog wordt 

de betreffende persoon in eerste instantie verzocht om de vermelding van de beroepstitel te 

verwijderen of om zich niet als specialist te presenteren. Indien de persoon hier ondanks herhaald 

verzoek geen gehoor aan geeft, handelt deze daardoor in strijd met artikel 17, tweede lid van de 

Wet BIG. De CRT zal hiervan melding doen aan het CIGB (houder van het BIG-register). 

Overtreding van artikel 17, tweede lid van de Wet BIG kan leiden tot de oplegging van een 

bestuurlijke boete.   

 

Mogelijke consequenties voor de melder 

De melder van de misstand wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van de 

melding. 

 

6. Vertrouwelijkheid 

De melder heeft de mogelijkheid om de vermeende misstand anoniem te melden aan de CRT. 

Zowel de melder als de CRT behandelen de melding vertrouwelijk. Er wordt geen informatie 

verschaft aan derden binnen of buiten de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en 

Psychotherapeuten, tenzij wettelijke regelingen of bevoegde autoriteiten daartoe verplichten.  

 


