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Voorwoord

Stevig fundament
 

Voor u ligt ons verslag van het jaar 2015. Een jaar waarin we verder bouwden aan de 
nieuwe organisatiestructuur van de federatie.
Aanleiding voor de omvorming van de organisatie was de wens van het ministerie van 
VWS en het beroepenveld om te komen tot een onafhankelijk toezicht op de kwaliteit 
van de BIG-opleidingen van de ‘Artikel 3’-beroepen en een scheiding van de regelgeven-
de en toezichthoudende taken. 

Afspraken
In 2015 maakten we met alle betrokken partijen afspraken over de verdere implemen-
tatie van de nieuwe governance. We werkten aan de herziening van de Specialismen-
regeling Gezondheidszorgpsycholoog. We namen afscheid van het CSG en de RSG, die 
beiden werden opgeheven. En we installeerden het College Specialismen Gezondheids-
zorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) en de Commissie Registratie en Toezicht 
(CRT). Kortom: we creëerden de voorwaarden voor een stevige organisatie die is toege-
rust op zijn nieuwe, verbrede doelstelling.
Op 1 oktober 2015 trad de Regeling ‘Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, 
basisberoep en specialismen’ in werking. Sinds die datum fungeert de FGzPt als het 
overkoepelende orgaan voor gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en de 
specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, op het gebied van oplei-
ding, erkenning, registratie en toezicht. Dat betekent dat we een grote rol spelen in de 
carrière van beroepsbeoefenaren; vanaf het moment dat ze starten met de opleiding tot 
het moment dat ze hun werkzaamheden beëindigen. Die rol nemen we zeer serieus. 

Gezamenlijk streven
Een goede kwaliteit van de psychologische zorg in Nederland. Dat is ons gezamenlijke 
streven. Niet alleen van de duizenden beroepsbeoefenaren die dagelijks met patiënten 
of cliënten te maken hebben, ook van alle praktijkopleiders, opleidingsinstellingen en 
andere betrokkenen in het veld. En van ons, de mensen achter de FGzPt. 
We danken alle mensen die actief zijn voor de FGzPt op het bureau en in de verschillende 
gremia voor hun bijdrage aan de resultaten die we in 2015 samen hebben bereikt. En we 
hopen de komende jaren op een voortzetting hiervan. 

Namens het bestuur,
Giovanni Timmermans 
Voorzitter Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten
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Inhoudsopgave

Dieuwke Van Vulpen-Westra

“Soms moet ik een idee heel lang kneden en draaien totdat ik eindelijk een resultaat  

bereik waar ik tevreden over ben. Soms ontstaat een werk ook spontaan en komt er 

 helemaal geen lang voortraject aan te pas. Ik kan dan erg verrast zijn door wat ik in  

relatief korte tijd heb ‘ontdekt’. De werken die ik hier laat zien, zijn gebaseerd op zo’n 

eerdere spontane ontdekking.”

www.zeschildert.nl
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Bestuur

Algemeen
Conform de statuten van de FGzPt is het bestuur 
belast met het besturen en vertegenwoordigen 
van de vereniging. Statutair bestaat het bestuur uit 
zes natuurlijke personen. De lidverenigingen NIP, 
NVO en NVP dragen elk twee bestuursleden ter 
benoeming voor.

De ledenraad van de FGzPt benoemt de bestuursle-
den en houdt toezicht op het beleid van de FGzPt. 
Dat gebeurt door goedkeuring van de jaarrekening, 
de begroting en het jaarplan.

Samenstelling en bijeenkomsten
Bij de aanvang van het verslagjaar bestond het 
bestuur uit zes leden: drie bestuursleden op 
voordracht van het NIP, twee bestuursleden op 
voordracht van de NVO en een lid bestuurslid op 
voordracht van de NVP.

In 2015 vond een aantal wijzigingen plaats in de 
samenstelling van het bestuur, mede door de toe-
treding van de NVP als lid.

De lidmaatschappen van mevrouw drs. M. El Bous-
hy (lid en penningmeester) en mevrouw dr. M.J.E. 
van Zandvoort (lid) zijn in 2015 geëindigd. Als nieuw 
lid werd verwelkomd dhr. drs. M.W.J. de Haas. 
Met het beëindigen van het bestuurslidmaatschap 
van mevrouw El Boushy is de functie van penning-
meester overgegaan op de heer prof. dr. J.J.D.M. 
van Lankveld. Gedurende het verslagjaar was dhr. 
drs. M.J. Eujen directeur-secretaris.

In 2015 vergaderde het bestuur zes maal. De leden-
raad kwam drie maal bijeen.

Activiteiten bestuur
Het bestuur zorgt ervoor dat de activiteiten van de 
Federatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en 
financieel correct geregeld zijn, inzichtelijk zijn en 
verantwoord worden. Het bestuur is ook verant-
woordelijk voor de vaststelling van het werkplan en 
de begroting en voor de facilitering en aansturing 
van de andere gremia. De ledenraad van de FGzPt 
controleert het bestuur.

Het jaar 2015 stond vooral in het teken van de (ver-
dere) implementatie van de nieuwe governance.

Implementatie governance
In 2013 startte, op initiatief van het Ministerie van 
VWS, een discussie over het creëren van onafhan-
kelijk toezicht op de kwaliteit van de BIG-oplei-
dingen van de ‘Artikel 3’-beroepen gezondheids-
zorgpsycholoog en psychotherapeut. Voor deze 
opleidingen diende een scheiding te komen tussen 
de regelgevende en toezichthoudende taken. Eind 
2014 werd voorlopige overeenstemming bereikt 
over de contouren van de nieuwe governance: het 
onafhankelijke toezicht op de kwaliteit van de 
BIG-opleidingen van de ‘Artikel 3’-beroepen wordt 
geborgd door de regelgevende taken, voor zover 
deze taken niet zijn voorbehouden aan de Minister 
van VWS, onder te brengen bij het College. De 
toezichthoudende taken worden ondergebracht bij 
de Registratiecommissie van de FGzPt.
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Begin 2015 heeft het bestuur, in samenspraak met 
de vLOGO, concrete afspraken gemaakt over de 
verdere implementatie van de nieuwe governance.

Nieuwe Regeling
De eerste stap in de implementatie was de herzie-
ning van de Specialismenregeling Gezondheids-
zorgpsycholoog. Hiervoor is een extern adviseur 
aangezocht: mr. drs. R.W. Verrips.

De heer Verrips heeft in februari en maart van 2015 
inventariserende gesprekken gevoerd met de be-
roepsverenigingen NIP, NVO en NVP, de secretaris-
sen van het College en de Registratiecommissie en 
de directeur-secretaris van de FGzPt. De eindrap-
portage van de stuurgroep, de afspraken tussen 
FGzPt en vLOGO en de resultaten van de inventari-
serende gesprekken zijn vertaald naar een nieuwe 
Regeling: de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog 
en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen.

Het bestuur heeft de nieuwe Regeling vastgesteld 
op 9 juni 2015. Na finale afstemming met de leden 
van de FGzPt heeft het bestuur de Regeling ter 
instemming voorgelegd aan de minister van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport. De minister heeft 
op 27 augustus 2015 met de Regeling ingestemd. 
Hiervan is mededeling gedaan in de Staatscourant 
op 7 september 2015, Stc. 28160. Op 1 oktober 2015 
is de Regeling in werking getreden.

Opheffing CSG en RSG en installatie CSGP 
en CRT
Door de inwerkingtreding van de Regeling, zijn 
het CSG en de RSG met ingang van 1 oktober 2015 
opgeheven. Op 25 november is een mini-symposi-
um georganiseerd om op passende wijze afscheid 
te nemen van de leden van het CSG en de RSG. De 
voorzitter van het bestuur heeft toen een laudatio 
uitgesproken, om alle personen te bedanken die 
zich in de afgelopen twaalf jaar op een of andere 
manier hebben ingezet voor het CSG en de RSG.

In de aanloop naar 1 oktober heeft het bestuur 
profielschetsen opgesteld voor de benoeming 
van de nieuwe leden voor het CSGP en de CRT. De 
profielschetsen zijn afgestemd met de lidvereni-
gingen NIP, NVO en NVP. De voordragende partijen 
zijn geïnformeerd over de profielschets en verzocht 
voordrachten te doen.

In de Regeling is bepaald dat de voorzitters onaf-
hankelijk zijn en geworven en benoemd worden 
door het bestuur van de FGzPt. In de tweede helft 
van het jaar hebben de voorzitter en directeur-se-
cretaris gesprekken gevoerd met potentiële 
kandidaten voor het voorzitterschap. Dit heeft 
geresulteerd in de benoeming van de heer prof dr. 
M.J.H. (Marcus) Huibers tot voorzitter van het CSGP 
en de heer dr. dr. J.N. (Bas) Schreuder tot voorzitter 
van de CRT.

Archief Kamer Gezondheidszorgpsycholoog
Met de inwerkingtreding van de Regeling zijn de 
Kamers Gezondheidszorgpsycholoog en Psycho-
therapeut opgeheven. Na overleg met het NIP en 
de NVO is afgesproken om het archief van de KGzP 
over te dragen aan de FGzPt. Het CSGP en de CRT 
zetten de werkzaamheden van de KGzP voort. 

Huishoudelijk reglement
Bij de wijziging van de statuten in 2014 is bepaald 
dat het bestuur een huishoudelijk reglement 
opstelt, waarin in ieder geval een procedure en een 
toetsingskader is opgenomen voor het toelaten 
van leden tot de vereniging. Begin 2015 is gestart 
met het inventariseren van de zaken die (nader) 
geregeld moeten worden in een huishoudelijk 
reglement. Daarbij zijn de lidverenigingen om input 
gevraagd. Naast de procedure en criteria voor 
toetreding van nieuwe leden, is in het bijzonder 
aandacht besteed aan de relatie tussen het bestuur 
en het College en de Registratiecommissie. Reden 
hiervoor is een aanhoudende onduidelijkheid over 
de zelfstandige bevoegdheid die het College en de 
Registratiecommissie krachtens artikel 14 van de 

wet BIG en artikel 15 van de Regeling toekomt. Het 
Bestuur is, gegeven zijn bestuurlijke verantwoor-
delijkheid krachtens de Statuten van de Federatie, 
verantwoordelijk voor het functioneren van de 
Federatie en van de organen en commissies die 
hieronder vallen. Het Bestuur spreekt hen aan als 
de procedures en het proces niet correct worden 
doorlopen, maar is niet verantwoordelijk voor 
de uitkomst van de taken van het College en de 
Registratiecommissie en de overwegingen op basis 
waarvan besluitvorming plaatsvindt.

Het huishoudelijk reglement is op 16 juni 2015 ter 
goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad en per 
die datum in werking getreden.

Datalevering aan VWS en TOP
De FGzPt beheert het Opleidingsregister voor 
de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, 
psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch 
neuropsycholoog. TOP-opleidingsplaatsen (TOP) 
en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruiken 
data uit het register bij het verdelen van beschikte 
instroomplaatsen, de bevoorschotting van beschik-
te doorstroomplaatsen en de vaststelling van 
beschikte opleidingsplaatsen.

In samenspraak met TOP is een overeenkomst op-
gesteld voor de levering van het zogeheten Histo-
risch Opleidingsvolume (HOV). De FGzPt verstrekt 
jaarlijks per 1 april een overzicht van het HOV per 
praktijkopleidingsinstelling over de drie voorgaan-
de jaren. Mede op basis van het HOV wordt door 
TOP een toewijzingsvoorstel gedaan voor de verde-
ling van de beschikte instroomplaatsen.

De NZa bevoorschot op basis van de gegevens uit 
het opleidingsregister de beschikte doorstroom-
plaatsen. De FGzPt verstrekt hiervoor jaarlijks 
medio november per praktijkopleidingsinstelling 
een prognose van de doorstroom in fte en aan-
tallen in het opvolgende jaar. In april verstrekt de 
FGzPt de gerealiseerde in- en doorstroom over het 

vorige jaar. De NZa gebruikt deze gegevens bij de 
verwerking van de vaststellingsverzoeken. In 2015 
is voor de verstrekking van data aan de NZa een 
overeenkomst gesloten met VWS. In 2016 zal de 
FGzPt in overleg treden met de NZa voor het sluiten 
van een overeenkomst voor de datalevering.

Afstemming met Belastingdienst
Door het in beheer nemen van het Opleidingsre-
gister zijn de taken van de FGzPt uitgebreid. De 
Belastingdienst is hierover geïnformeerd. De Belas-
tingdienst is verzocht een standpunt in te nemen 
over de btw-belastbaarheid van de tarieven die de 
FGzPt rekent voor inschrijving in het Opleidingsre-
gister. In navolging van het standpunt van de Belas-
tingdienst over de tarieven die gehanteerd worden 
voor de registratie, herregistratie en accreditatie 
heeft de Belastingdienst zich op het standpunt 
gesteld dat ook de tarieven voor inschrijving in het 
Opleidingsregister btw-belast zijn. Het bestuur van 
de FGzPt is hier bij de tariefstelling van uitgegaan.

Uitbreiding Beroepsaansprakelijkheids-
verzekering
Met de verzekeraar is afgestemd of voor de 
uitbreiding van taken, door het in beheer nemen 
van het Opleidingsregister, een uitbreiding van de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering noodza-
kelijk is. Conclusie van de verzekeraar was dat 
de uitbreiding van die werkzaamheden niet leidt 
tot inhoudelijke wijzigingen van de beroepsaan-
sprakelijkheidsverzekering. De uitbreiding van de 
activiteiten is volledigheidshalve wel opgenomen 
in de polis.

Evaluatie Opleidingsregister
De FGzPt beheert het Opleidingsregister sinds 1 
januari 2014. Het bestuur wil begin 2016 een en-
quête houden onder de drie gebruikersgroepen van 
het systeem, om de gebruiksvriendelijkheid van 
het systeem en de kwaliteit van de dienstverlening 
te evalueren (zoals de deskundigheid en bereik-
baarheid telefonisch spreekuur en de beschikbare 
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informatie op de website van de FGzPt). In de 
tweede helft van 2015 zijn de voorbereidingen voor 
de enquête getroffen.

Personeel
Van oudsher stond het personeel van de FGzPt 
onder contract bij het NIP. Op verzoek van het NIP 
is onderzocht welke stappen nodig waren om het 
personeel per 1 januari 2016 in dienst van de FGzPt 
te laten treden. Uitgangspunt daarbij was dat het 
personeel zo min mogelijk nadelige consequenties 
van de overgang zou ondervinden. Het bestuur van 
de FGzPt heeft accountantskantoor Meeuwsen Ten 
Hoopen ingeschakeld om dit traject te begeleiden.

Huisvesting
De FGzPt heeft altijd kantoorruimte ondergehuurd 
bij het NIP. Medio 2015 maakte het NIP formeel be-
kend aan het einde van de looptijd van het contract 
te gaan verhuizen. In het kader van de ontvlechting 
van de FGzPt en het NIP is in onderling overleg 
besloten dat de FGzPt een eigen huurlocatie zoekt. 
Het NIP verhuist naar Het Nieuwe Kantoor aan de 
Arthur van Schendelstraat 650, Utrecht. De FGzPt 
verhuist wel mee naar die locatie, maar zal een 
eigen unit huren.

Verzoek toetreding nieuw lid 
Medio 2015 ontving de FGzPt een hernieuwd 
verzoek van de Nederlandse Vereniging voor 
Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen 
(NVGzP) tot toelating als lid. Conform Artikel 3 van 
de statuten van de vereniging beslist het federatie-
bestuur over de toelating van een lid. Het bestuur 
heeft daarbij de procedure en het toetsingska-
der uit het huishoudelijk reglement toegepast. 
Conclusie was dat de NVGzP voldoet aan de criteria 
voor toelating van nieuwe leden. Het bestuur heeft 
daarom besloten het lidmaatschapsverzoek van 
de NVGzP te honoreren. Het lidmaatschap van 
de FGzPt wordt geëffectueerd als de ledenraad 
instemt met de wijziging van de statuten die daar 
voor nodig is. Dit is nog niet gebeurd. Tot de wijzi-

ging van de statuten heeft de NVGzP de status van 
kandidaat-lid.

Advisering 
In 2015 zijn adviezen uitgebracht aan het College 
over de volgende voorgenomen besluiten: het 
Besluit Specialisme klinisch psycholoog, het Besluit 
Specialisme klinisch neuropsycholoog en het Be-
sluit buitenslands gediplomeerden.

Beroepzaken accreditatie 
Krachtens de Kaderregeling Accreditatie Herregis-
tratie fungeert het bestuur van de FGzPt ook als 
beroepsinstantie voor beroep tegen beslissingen 
van de accreditatiecommissie herregistratie. In 
2015 was er een beroepszaak.

Commissie Opleidingsregister

Inleiding
Op 1 oktober 2015, nadat de Minister van VWS had 
ingestemd met de Regeling gezondheidszorgpsy-
choloog en psychotherapeut, basisberoep en speci-
alismen (Regeling) is de nieuwe governance inge-
gaan. Door de inwerkingtreding van de Regeling is 
het beheer van het Opleidingsregister overgegaan 
op de Commissie Registratie en Toezicht van de 
FGzPt. Per die datum is de Commissie Opleidings-
register opgeheven.

Tot 1 oktober hield de commissie Opleidingsre-
gister toezicht op de naleving van de Algemene 
Voorwaarden Opleidingsregister en besloot over de 
inschrijving, wijziging en doorhaling in het Oplei-
dingsregister.

Samenstelling
De commissie Opleidingsregister bestond uit zeven 
leden, waarvan telkens een lid op voordracht van 
de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog, de Kamer 
psychotherapeut, het P-opleidersoverleg (LPO) en 
de vLOGO, twee leden op voordracht van de RSG en 

een vertegenwoordiger namens van opleidelingen.

Mevrouw mr. J. Siemons fungeerde in het ver-
slagjaar als secretaris van de commissie. In 2015 
vergaderde de commissie twee maal.

Activiteiten
A. Behandeling aanvragen
Alle opleidelingen die ná 1 juli 2014 starten, zijn 
verplicht om zich in te schrijven in het Oplei-
dingsregister. De commissie Opleidingsregister 
besluit conform de algemene voorwaarden over 
de inschrijving, wijziging en doorhaling in het 
Opleidingsregister. In het verslagjaar hebben 958 
opleidelingen zich ingeschreven in het register, 
waarvan:

–   680 in opleiding tot gezondheidszorgpsycho-
loog,

–  109 in opleiding tot psychotherapeut,
–  168 in opleiding tot klinisch psycholoog,
–  1 in opleiding tot klinisch neuropsycholoog,

De afhandeling van de inschrijfverzoeken is voor 
een belangrijk deel gemandateerd aan het onder-
steunend bureau.

B. Beleidsbepaling
In het verslagjaar heeft de commissie zich gecon-
centreerd op het formuleren van beleidsregels en 
een nadere concretisering van de bepalingen in de 
algemene voorwaarden. Op advies van de commis-
sie Opleidingsregister zijn de algemene voorwaar-
den van het Opleidingsregister aangepast. Aan 
artikel 10, vierde lid, zijn aan de twee bestaande 
situaties twee situaties toegevoegd, waarin de 
praktijkopleidingsinstelling een informatieplicht 
heeft naar de commissie. De nieuwe situaties zijn 
een faillissement van de praktijkopleidingsin-
stelling en een fusie met een andere organisatie. 
Geconstateerd is namelijk dat beide situaties zich 
regelmatig voordoen. Met deze informatieplicht 
wordt ‘vervuiling’ van het register zoveel mogelijk 

voorkomen. Ook is op advies van de commissie een 
bezwaarprocedure in de algemene voorwaarden 
opgenomen.

Accreditatiecommissie 

Algemeen 
De Accreditatiecommissie beoordeelt aanvra-
gen van aanbieders voor accreditatie van bij- en 
nascholing in het kader van de herregistratie van 
gezondheidszorgpsycholoog-specialisten. Om voor 
herregistratie in aanmerking te kunnen komen, 
moeten zij gemiddeld minimaal 20 uur per jaar 
geaccrediteerde bij- en nascholing volgen. 

Aanvragen tot accreditatie worden in beginsel 
gedaan door aanbieders van scholing. Voor spe-
cialisten bestaat echter ook de mogelijkheid om 
gevolgd scholingsaanbod ter accreditatie voor te 
dragen, waarbij het zowel om binnenlands- als om 
buitenlands onderwijs kan gaan. 
 
Samenstelling en bijeenkomsten 
De Accreditatiecommissie is een onafhankelijke 
commissie die direct onder het bestuur van de 
FGzPt ressorteert. De leden van de Accreditatie-
commissie zijn klinisch psycholoog en/of klinisch 
neuropsycholoog en beschikken over een ruime 
kennis van de verschillende aandachtsgebieden 
op het gebied van de specialismen en de daarbij 
behorende opleidingsmogelijkheden. 
 
Tijdens vrijwel het gehele verslagjaar bestond de 
Accreditatiecommissie uit zeven leden. 

De Accreditatiecommissie werd ondersteund door 
een ambtelijk secretaris, mr. P.M. Smids, en een ac-
creditatiecoördinator, mevrouw H.M. Bakker. Vanaf 
september treedt mevrouw I.M. van de Ven op als 
accreditatiecoördinator.
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tieaanvragen voor de deelnemende verenigingen 
te screenen op volledigheid en betaling, om een 
vlotte afhandeling van de accreditatieaanvragen te 
bevorderen die bij de samenwerkende verenigingen 
worden ingediend. De samenwerkende verenigin-
gen zijn: FGzPt, NIP, NVO, VGCt, VCgP en NVRG. 
De accreditatiecoördinator is acht uur per week 
beschikbaar voor de coördinatietaken. 
De gezamenlijke verenigingen zijn afgelopen jaar 
twee maal bijeen geweest voor overleg. Daarbij is 
onder meer aandacht geschonken aan de samen-
werking met Xaurum (leverancier van het digitale 
accreditatiesysteem) en de onderlinge samen-
werking. De samenwerkende verenigingen zijn 
tevreden over de samenwerking en verrichtingen 
van de coördinator.
 
C. Beleid
Op 29 januari 2015 heeft de Accreditatiecommissie 
de beleidsregels herzien en gepubliceerd op de 
website en in PE-online.
 
D. Beroepschrift 
Naar aanleiding van een ontvangen beroepsschrift 
heeft eind 2015 overleg plaatsgevonden tussen 
het Bestuur en de Accreditatiecommissie. In 2016 
zal over de wijze van oordelen verdere afstemming 
plaatsvinden tussen het Bestuur en de Accreditatie-
commissie. 

E. Samenstelling Accreditatiecommissie 
De benoemingstermijn van mw. drs. N.J.M. Op ’t 
Veld liep af op 15 november 2015. Zij heeft aange-
geven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming. 
Ook van mw. drs. J.A.E.M. van den Bosch liep de 
benoemingstermijn af op 15 november 2015. Zij 
heeft echter aangegeven wel beschikbaar te zijn 
voor herbenoeming. Een verzoek tot voordracht 
voor herbenoeming is begin december gedaan bij 
het NIP, een voordracht is nog niet ontvangen. 

Op de vergadering van 24 november 2015 heeft mw. 
drs. A.M. Stavenga, lid op voordracht van de NVO, 

In 2015 kwam de Accreditatiecommissie drie maal 
samen om de inhoudelijke en procedurele behan-
deling van aanvragen te bespreken. De afhandeling 
van de accreditatieaanvragen geschiedt volledig 
elektronisch, met behulp van het online beoorde-
lingssysteem PE-online. 
 
Activiteiten 
A. Behandeling aanvragen 
In 2015 zijn 1005 accreditatieverzoeken ontvangen, 
waaronder 100 (10%) buitenlandse individuele 
accreditatieverzoeken en 36 (4%) binnenland-
se individuele accreditatieverzoeken. Er zijn bij 
benadering 70 dubbele individuele aanvragen 
ontvangen. Deze meegerekend bedraagt het aantal 
accreditatieverzoeken in 2015 1075. In 2015 zijn 950 
(90,6%) accreditatieverzoeken goedgekeurd, 69 
(6,6%) verzoeken afgewezen en 30 (2.8%) verzoe-
ken teruggestuurd.

Het totaal aantal accreditatieverzoeken in 2014 
bedroeg 943, waaronder 64 buitenlandse individu-
ele aanvragen (6,8%) en 5 binnenlandse individuele 
aanvragen (0,5%). In dezelfde periode zijn 665 
aanvragen goedgekeurd (88,2%), 53 verzoeken 
afgewezen (7%), en 36 verzoeken teruggestuurd 
(4,8%). 
 
Het aantal aanvragen van opleiders is in 2015 
vrijwel gelijk gebleven aan de hoeveelheid in 2014. 
Het aantal individuele (zowel binnen- als buiten-
landse) aanvragen is aanmerkelijk toegenomen. 
Dat is waarschijnlijk grotendeels te herleiden tot de 
herregistratieperiode, die voor vele geregistreerde 
specialisten eind 2015 afliep. Het percentage geac-
crediteerde aanvragen kent ook een toename. Het 
percentage afgewezen verzoeken is licht gedaald 
ten opzichte van 2014. 

B. Samenwerking met andere verenigingen 
In juni 2010 is de accreditatiecoördinator van start 
gegaan, in de persoon van mw. H.M. Bakker. Taak 
van de accreditatiecoördinator is om accredita-

aangegeven haar lidmaatschap per 15 juni 2016 op 
te zeggen. De NVO is benaderd voor een nieuwe 
voordracht. 

Gezien de werklast, en met het oog op een 
voorspoedige voortgang van het accreditatie-
proces, is een uitbreiding van het aantal leden 
van de commissie wenselijk. Daarom hebben alle 
geregistreerden op 4 augustus 2015 per e-mail een 
vacaturetekst ontvangen namens het NIP. Het NIP 
heeft meerdere reacties op de vacature gekregen. 
Een voordracht is echter (nog) niet ontvangen door 
het Bestuur van de FGzPt.
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College Specialismen 
Gezondheidszorgpsycholoog

onderscheidt de oude regeling adviserend leden, 
onder wie vertegenwoordigers van brancheor-
ganisaties en van een aantal andere instanties 
en groeperingen die betrokken zijn bij het werk 
van het College, zoals de Registratiecommissie 
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (RSG), 
praktijkopleiders en gz-psychologen in opleiding 
tot specialist. 

In 2015 vond een enkele wijziging plaats in de 
samenstelling van het CSG. Het lidmaatschap van 
prof. dr. G.P.J. Keijsers (lid) is in 2015 geëindigd.

De volgende leden zijn herbenoemd voor een 
tweede termijn:
Mw. dr. A. van Dijke (met ingang van 1 mei 2015)
Mw. drs. J.R. van Reijen (met ingang van 1 mei 
2015).

Tijdens een symposium en een afsluitend diner op 
25 november 2015 is aan het afscheid van het CSG 
aandacht besteed. 

Volgens de nieuwe Regeling bestaat het nieuwe 
college CSGP uit twaalf leden. Daarvan worden 
de voorzitter en het gios-lid voorgedragen en 
benoemd door de FGzPt. De overige leden zijn 
deels representanten van de basisberoepen en de 
specialismen die benoemd worden op voordracht 
van de beroepsverenigingen, deels worden ze voor-
gedragen door brancheorganisaties. Er zijn geen 
plaatsvervangend leden, geen adviserende leden 
en geen waarnemers meer. 

Inleiding
Met de instemming van de Minister van VWS 
met de Regeling gezondheidszorgpsycholoog en 
psychotherapeut, basisberoep en specialismen 
(Regeling) is de nieuwe governance per 1 oktober 
2015 ingegaan. Per die datum is het oude College 
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (CSG) 
opgeheven en vervangen door het nieuwe College 
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en 
Psychotherapeut (CSGP). Krachtens de Regeling 
is het CSGP per 1 oktober 2015 niet alleen verant-
woordelijk voor de aanwijzing van specialismen en 
de regelgeving omtrent deze specialismen, maar 
ook voor de nadere regelgeving en advisering 
van de Minister van VWS over de basisberoepen 
Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut. 
Door die splitsing in de tijd geeft dit jaarverslag de 
activiteiten weer van het CSG tot 1 oktober 2015 
en de activiteiten van het nieuwe CSGP vanaf 1 
oktober 2015.

Het CSG is op verschillende momenten betrokken 
geweest bij de verdere uitwerking van de governan-
ce door de FGzPt. 

Samenstelling en bijeenkomsten
Volgens de oude Regeling bestaat het CSG uit 
ten minste tien gewone leden. Minimaal de helft 
daarvan zijn specialisten die benoemd worden op 
voordracht van de beroepsverenigingen. De overige 
leden zijn hoofdopleiders, benoemd op voordracht 
van de opleidingsinstellingen. Voor elk van de leden 
wordt een plaatsvervanger benoemd. Daarnaast 
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Opleidingsplan KP
In zijn vergadering van 10 maart 2015 heeft het 
CSG ingestemd met een kleine wijziging van het 
opleidingsplan KP. 

Wijziging erkenningsregeling en –criteria 
praktijkopleidingsinstellingen
Een werkgroep, ingesteld door de stuurgroep 
Governance, heeft op 18 december 2014 een kwali-
teits- en erkenningskader voor praktijkopleidings-
instellingen opgeleverd. Daarin zit onder meer een 
bijlage met diverse vragen en suggesties aan het 
nieuwe College. Doordat het CSGP pas eind 2015 
bemenst was, kon in 2015 niet worden gestart met 
de omzetting van het erkenningskader in regelge-
ving. 

Externe contacten
De voorzitter en de secretaris van het CSG hebben 
in 2015 contact onderhouden met diverse partijen 
die voor het functioneren van het CSG zijn, zoals 
het FGzPt-bestuur, VWS, het NIP, en de RSG. De 
secretaris van het College is qualitate qua ook 
adviserend lid van de RSG. Zie voor meer informatie 
hierover het jaarverslag van de RSG. 

Communicatie
De activiteiten op het gebied van communicatie 
bestonden in 2015 uit:
-   individuele voorlichting: bijdragen aan de web-

site van de Federatie; 
-   publicaties: de inhoudelijke afronding en 

vormgeving van de beroepsprofielen klinisch 
psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Van het CSGP zijn inmiddels acht van de twaalf 
leden benoemd; per 1 februari 2016 zijn nog twee 
leden benoemd.

Het oude college kwam in 2015 in drie maal bijeen. 
Het nieuwe CSGP kwam in 2015 niet bijeen.

Activiteiten
Beroepsprofielen
Al in 2013 is door het CSG en de Werkgroep KP en 
KNP een profielschets klinisch psycholoog/klinisch 
neuropsycholoog opgesteld. Deze profielschets is 
in een aantal regionale bijeenkomsten besproken 
met het veld. De resultaten hiervan zijn in 2014 
verwerkt in een aangepaste profielschets. 

Het CSG heeft vervolgens in zijn vergadering van 
10 maart 2015 beide beroepsprofielen vastgesteld. 
De profielen zijn tijdens het jaarcongres KP en KNP 
van 10 april aangeboden aan het NIP en de NVGzP. 
Beide profielen zijn vervolgens ook overgedragen 
aan beide organisaties. De CSG heeft het traject 
daarmee afgesloten. 

Herijking beroepen- en opleidingengebouw 
gz-psycholoog en specialismen 
Mede door ontwikkelingen in de (geestelijke) ge-
zondheidszorg en de ontwikkeling van belendende 
beroepen bezint de beroepsgroep zich nader op de 
toekomst van het beroeps- en opleidingsgebouw. 
Dit sluit aan bij een van de aanbevelingen uit de 
Tweede evaluatie van de Wet BIG. Deze aanbeveling 
richt zich op een actualisering van de deskun-
digheidsgebieden van de beroepen als bedoeld 
in artikel 3 van de Wet BIG, en met name op de 
beroepen GZ-psycholoog en psychotherapeut. In-
tussen is een samenwerkingsverband ontstaan van 
organisaties die actief zijn in het vakgebied van de 
gezondheidszorgpsychologie. Een van de taken die 
dat samenwerkingsverband zich heeft opgelegd, 
is voornoemde herbezinning op het beroepen- en 
opleidingengebouw. Het CSG wacht de resultaten 
hiervan af. Het heeft niet tot activiteiten van het 

CSG geleid in 2015. 

Stroomlijning collegebesluiten specialismen 
Het voornemen van het CSG was om zijn huidige 
Besluiten te integreren tot enkele Besluiten. Het 
CSG bereidde een nieuwe structuur voor waarin 
er uiteindelijk één Besluit KP, één Besluit KNP en 
één Besluit buitenslands gediplomeerden over zou 
blijven. Alle huidige Besluiten (m.u.v. het Besluit 
buitenslands gediplomeerden) gaan daarmee op in 
het nieuwe Besluit KP en het nieuwe Besluit KNP. 
De integratie van de Collegebesluiten is overgeno-
men door het CSGP. Concepten daartoe zijn in 2015 
voorbereid. 

Europese regelgeving 
N.a.v. Europese regelgeving heeft het CSG in juni 
2015 ingestemd met een ontwerpbesluit over bui-
tenslands gediplomeerden. Dit ontwerpbesluit is 
begin 2016 afgerond. 

Reglement van Orde 
Ingevolge de Regeling moet het CSGP zijn werk-
wijze vastleggen in een Reglement van Orde. De 
aanzet daarvoor is reeds door het CSG gegeven, de 
afronding is in handen van het CSGP. 

Competentieprofiel, innovatie opleidingen 
In 2013 zijn de opleidingsplannen KP en KNP 
vastgesteld. Deze opleidingsplannen zijn in 2014 en 
2015 in de collegeregelgeving verwerkt. Ze worden 
vervolgens meegenomen in de integrale concept-
besluiten KP en KNP. 

Opleidingsregister
Sinds 1 januari 2014 beheert de FGzPt het Oplei-
dingsregister voor de opleidingen tot gezond-
heidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch 
psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De 
verankering van de algemene voorwaarden van het 
Opleidingsregister in de collegeregelgeving zit in 
de conceptbesluiten KP en KNP. 
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Commissie Registratie en Toezicht 
(CRT)

Inleiding
Met de inwerkingtreding van de Regeling gezond-
heidszorgpsycholoog en psychotherapeut, basisbe-
roep en specialismen (hierna de Regeling), is op 1 
oktober 2015 de Registratiecommissie Specialis-
men Gezondheidszorgpsycholoog (RSG) opgehou-
den te bestaan. Alle taken van de RSG zijn op die 
datum overgenomen door de nieuwe Commissie 
Registratie en Toezicht (CRT). 

De Regeling bepaalt dat de CRT uit acht leden en 
een voorzitter bestaat. In het verslagjaar 2015 heeft 
het bestuur FGzPt één lid van de CRT benoemd: 
mevrouw drs. R. van Oort. De overige leden en de 
voorzitter zijn in 2016 benoemd.

De nieuwe CRT heeft het volgende takenpakket:
-  het uitvoeren van de besluiten van het College;
-  de erkenning van de beroepskwalificaties van 

specialisten-gezondheidszorgpsycholoog;
-  de (her)registratie, herintreding van specialis-

ten-gezondheidszorgpsycholoog en de doorha-
ling van de registratie van specialisten-gezond-
heidszorgpsycholoog;

-  de erkenning van de specialistische opleidings-
instellingen;

-  de advisering van de Minister van VWS over de 
erkenning van de opleidingsinstellingen voor de 
basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en 
psychotherapeut;

-  de erkenning van de hoofdopleiders van de 
opleidingsinstellingen voor de basisberoepen en 
de specialistische opleidingen;

-  de erkenning van de praktijkopleidingsinstel-
lingen voor de basisberoepen en de specialisti-
sche opleidingen. Hier wordt een register voor 
ingesteld;

-  het toezicht op de opleidingsinstellingen en 
hoofdopleiders voor de basisberoepen en de 
specialistische opleidingen, onder andere via 
periodieke visitaties van de opleidingen;

-  het beheer van het Opleidingsregister waarin 
de opleidelingen voor de basisberoepen en de 
specialistische opleidingen staan ingeschreven;

-  het adviseren van het College (CSGP) over de 
uitvoeringsaspecten van de besluiten van het 
CSGP.

Aangezien de CRT in het verslagjaar niet opera-
tioneel is geweest, beschrijft dit jaarverslag de 
activiteiten van de RSG tot 1 oktober 2015. Van 
1 oktober 2015 tot 1 januari 2016 zijn de lopende 
werkzaamheden van de RSG op ambtelijk niveau 
voortgezet onder verantwoordelijkheid van het 
FGzPt-bestuur. Er zijn in deze periode geen nieuwe 
werkzaamheden gestart.

Samenstelling, uitvoerings-
commissies en vergaderingen

Samenstelling RSG
De RSG bestond uit twaalf gewone leden. Vier 
leden werden benoemd op voordracht van het 
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), twee 
leden op voordracht van de Nederlandse vereniging 
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van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en zes 
leden op voordracht van de opleidingsinstellingen 
die de opleiding tot specialist verzorgen (afzonder-
lijk dan wel gezamenlijk). Elk van de leden moest 
een plaatsvervanger hebben. De (plaatsvervan-
gend) leden moesten allen specialist zijn.

Daarnaast kende de RSG de volgende adviserend 
leden: de secretaris van het CSG (nu het CSGP), 
een vertegenwoordiger van de gezondheids-
zorgpsychologen in opleiding tot specialist, een 
vertegenwoordiger van de praktijkopleiders en een 
vertegenwoordiger van de coördinatoren van de 
opleidingen tot specialist.
In 2015 vonden geen wijzigingen plaats in de 
samenstelling van de RSG. De zittende leden van 
wie de benoemingstermijn in 2015 verstreek, zijn 
aangebleven tot 1 oktober 2015, met uitzondering 
van mevrouw drs. F. Edens. Zij legde het lidmaat-
schap neer in het voorjaar van 2015.

De voorzitter van de RSG was de heer dr. W.J. de 
Waal en de vicevoorzitter de heer prof. dr. R.W.H.M. 
Ponds. De voorzitter kon wegens ziekte zijn werk-
zaamheden niet uitoefenen in het verslagjaar. Zijn 
functie werd waargenomen door de vicevoorzitter.
De secretaris van de RSG was mevrouw mr. J. 
Siemons.

Uitvoeringscommissies
De RSG kende, op basis van de oude Specialismen-
regeling Gezondheidszorgpsycholoog, de volgende 
uitvoeringscommissies:

-  de Commissie van Uitvoering Registratie Kli-
nisch Psycholoog (CURK);

-  de Commissie van Uitvoering Registratie Kli-
nisch Neuropsycholoog (CURN);

-  de Commissie van Uitvoering Erkenningsproce-
dure (CUE).

Vergaderingen
In het verslagjaar kwam de RSG twee keer bijeen: 
op 13 februari en 3 juli.

Specialistenregisters

De RSG hield tot 1 oktober 2015 twee specialisten-
registers voor gezondheidszorgpsychologen: het 
register van klinisch psychologen en het register 
van klinisch neuropsychologen. De CRT houdt deze 
registers sinds 1 oktober 2015. 

Sinds 1 oktober 2015 is de CRT formeel register-
houder.
 
Register van klinisch psychologen
Sinds 1 januari 2006 bestaat het specialistenregis-
ter van klinisch psychologen. Het register bevat zo-
wel klinisch psychologen uit de overgangsregeling 
als klinisch psychologen die de reguliere opleiding 
met goed gevolg hebben afgerond bij een erkende 
opleidingsinstelling en hoofdopleider. 

De overgangsregeling was bedoeld voor mensen 
die niet de reguliere opleiding tot klinisch psy-
choloog hadden voltooid, maar die wel voldoende 
praktijkervaring en deskundigheid hadden opge-
daan op het terrein van de klinische psychologie 
voordat het register bestond. De overgangsre-
geling is op 23 september 2006 voor inschrijving 
gesloten.

Op dit moment is instroom in het register alleen 
nog mogelijk na afronding van de reguliere oplei-
ding tot klinisch psycholoog en voor buitenslands 
gediplomeerde klinisch psychologen (zie hierna). 

Register van klinisch neuropsychologen
Het register van klinisch neuropsychologen bestaat 
sinds 1 januari 2009.  Ook voor het register van 
klinisch neuropsychologen bestond een overgangs-
regeling. Deze is op 1 juli 2009 voor inschrijving 

gesloten. Momenteel is instroom alleen mogelijk 
na afronding van de reguliere opleiding tot klinisch 
neuropsycholoog en voor buitenslands gediplo-
meerde klinisch neuropsychologen. 

Buitenslands gediplomeerden
Sinds 1 oktober 2008 kunnen gezondheidszorg-
psychologen met een buitenlands diploma bij de 
RSG om erkenning van hun beroepskwalificatie 
verzoeken. Erkenning kan alleen plaatsvinden als 
de aanvrager is geregistreerd voor het basisberoep 
van gezondheidszorgpsycholoog. Met een door de 
RSG erkende beroepskwalificatie kan een aanvra-
ger om inschrijving verzoeken in het register van 
klinisch psychologen en/of klinisch neuropsycho-
logen. Toetsing van de aanvraag vindt plaats aan 
de Europese richtlijn 2005/36/EG, de Algemene Wet 
Erkenning EG-beroepskwalificaties, het Besluit 
Buitenslands gediplomeerde gezondheidszorg-
psycholoog-specialisten van het CSG en het hierop 
gebaseerde beleid van de RSG. 

In 2014 verzocht één persoon met een beroepskwa-
lificatie uit de Verenigde Staten om inschrijving. 
Aangezien deze persoon nog niet was ingeschreven 
als gezondheidszorgpsycholoog, verweest de RSG 
deze persoon naar het CIBG. Aan het einde van 
2015 was deze persoon nog niet geregistreerd als 
gezondheidszorgpsycholoog. De behandeling van 
deze aanvraag is doorgeschoven naar 2016.

In oktober 2015 ontving de CRT het verzoek om 
inschrijving als klinisch psycholoog van een 
gezondheidszorgpsycholoog met een Belgische 
beroepskwalificatie. De afwikkeling van dit dossier 
vindt in 2016 plaats.

Een langlopende aanvraag van een persoon met 
een Hongaarse beroepskwalificatie eindigde in 
2015 in een schikking met de betrokkene (zie ook 
hierna).

Herregistratie
De inschrijving in een specialistenregister is vijf jaar 
geldig. Daarna moet een specialist zich opnieuw 
laten registreren. Hij moet daartoe een verzoek 
om herregistratie indienen. Als hij dit niet doet, 
wordt zijn registratie doorgehaald op de dag die 
volgt op het aflopen van zijn registratietermijn. Het 
toetsingskader van de RSG bij de beoordeling van 
verzoeken om herregistratie, is het Besluit Herre-
gistratie dat op 1 april 2007 in werking is getreden 
en op 1 april 2014 is gewijzigd.

Per 1 januari 2016 moesten de klinisch psychologen 
uit de overgangsregeling voor de tweede maal om 
herregistratie verzoeken. Ongeveer 1.340 klinisch 
psychologen verzochten in de laatste maanden 
van 2015 om herregistratie; ongeveer 235 klinisch 
psychologen lieten hun registratie verlopen. De 
afwikkeling van de verzoeken herregistratie vindt in 
de eerste maanden van 2016 plaats.

Herintreding
Sinds 1 juni 2012 kunnen voormalig geregistreerde 
specialisten van wie de registratie door tijdsverloop 
is doorgehaald om herintreding verzoeken. De 
eisen voor herintreding staan in het Besluit Herin-
treding en houden samengevat in dat de aanvrager 
aan de eisen voor herregistratie moet voldoen in 
de periode die ligt tussen de datum aanvang van 
zijn laatste registratietermijn en zijn verzoek om 
herintreding. In het verslagjaar is drie keer gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid. 

Toezicht RSG: opleidingsinstellingen en 
hoofdopleiders
De RSG was verantwoordelijk voor het houden 
van toezicht op de kwaliteit van de specialistische 
opleidingen en op een correcte uitvoering van de 
Besluiten van het CSG door de opleidingen. 

Klinische psychologie
De voorwaarden voor de erkenning van de oplei-
dingsinstellingen en de hoofdopleiders om de op-
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leiding tot specialist klinisch psycholoog te verzor-
gen, staan in het Besluit Erkenningseisen opleiding 
klinisch psychologen (BEOKP). Volgens de oude 
Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog 
dienen alle opleidingsinstellingen en hoofdoplei-
ders eens in de vijf jaar te worden gevisiteerd. 

De laatste visitatieronde van de opleidingsin-
stellingen tot klinisch psycholoog vond plaats in 
2011-2012. In de daaropvolgende jaren en ook in het 
verslagjaar vond het jaarlijks toezicht plaats in de 
vorm van vragenlijsten van de RSG, die de oplei-
dingsinstellingen ingevuld retourneerden.
 
In het verslagjaar is aanvullend onderzoek inge-
steld naar het vrijstellingenbeleid van de stichting 
PDO-GGZ Amsterdam, naar aanleiding van de 
melding van een ‘klokkenluider’. Dit heeft geleid 
tot een extra visitatie in juni 2015 en uiteindelijk tot 
het besluit om de onvoorwaardelijke erkenning van 
de stichting om te zetten in een voorwaardelijke 
voor de duur van twee jaar (1 oktober 2015 tot en 
met 30 september 2017). Gedurende deze perio-
de moet de stichting de CRT jaarlijks informeren 
over de verleende vrijstellingen aan opleidelingen 
klinisch psycholoog. De CRT zal aan het einde van 
de termijn van twee jaar toetsen of de stichting zich 
aan het landelijk vastgestelde vrijstellingenbeleid 
heeft gehouden.

Op 31 december 2015 waren de volgende instellin-
gen en hoofdopleiders voor onbepaalde tijd erkend 
zonder aanvullende voorwaarden:
1.  de stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam (V&O 

gezamenlijk met Utrecht): mevrouw prof. dr. 
E.H.M. Eurelings-Bontekoe;

2.  de stichting PDO-GGZ Utrecht (V&O gezamen-
lijk met Leiden/Rotterdam): mevrouw dr. M.M. 
Rijkeboer;

3.  de stichting PDO-GGZ Utrecht (K&J): mevrouw 
prof. dr. J.T. Swaab-Barneveld;

4.  de stichting SPON: hoofdopleider de heer prof. 
dr. J.I.M. Egger (sinds 1 maart 2014);

5.  de stichting RINO Zuid-Nederland (V&O): de 
heer prof. dr. G.P.J. Keijsers; 

6.  het samenwerkingsverband RUG en de 
stichting praktijkinstellingen PDO-GGZ, regio 
Oost-Noord-Nederland (V&O): de heer prof. dr. 
A. de Keijser; 

Op 31 december 2015 was de stichting PDO-GGZ 
Amsterdam voor twee jaar erkend (1 oktober 2015 
tot en met 30 september 2017; zie hiervoor) onder 
een aantal specifieke voorwaarden. De hoofdop-
leider bij deze opleidingsinstelling, mevrouw dr. A. 
van Dijke, is voor onbepaalde tijd erkend zonder 
aanvullende voorwaarden.

Klinische neuropsychologie
De voorwaarden voor de erkenning van de 
opleidingsinstelling en de hoofdopleider om de 
opleiding tot specialist klinisch neuropsycholoog 
te verzorgen, staan in het Besluit erkenningseisen 
opleiding klinisch neuropsychologen (BEOKNP).

De opleidingsinstelling tot klinisch neuropsy-
choloog is de stichting PaON (Postacademische 
Opleidingen in de Klinische Neuropsychologie). De 
hoofdopleider is mevrouw prof. dr. J.T. Swaab-Bar-
neveld. Beide zijn voor onbepaalde tijd erkend 
zonder aanvullende voorwaarden.

Bezwaar, beroep en overige gerechtelijke 
procedures
De RSG en de CRT zijn zelfstandige bestuursorga-
nen zoals bedoeld in de Algemene Wet Bestuurs-
recht, voor zover zij Besluiten nemen op het gebied 
van erkenning van beroepskwalificaties, (her)regis-
tratie, herintreding en doorhaling van registraties. 
Tegen de bestuursrechtelijke Besluiten van de RSG 
en de CRT staat de mogelijkheid van bezwaar en 
beroep open zoals bedoeld in de Algemene Wet 
Bestuursrecht. 

De Besluiten van de RSG en de CRT in het kader van 
het toezicht zijn civielrechtelijke besluiten.

Bezwaarzaken 2015
Bezwaarschriften tegen Besluiten van de RSG en 
de CRT worden behandeld door een onafhankelij-
ke Adviescommissie, zoals bedoeld in artikel 7:13 
Algemene wet bestuursrecht. De Adviescommissie 
adviseert de RSG en de CRT over de afdoening van 
bezwaarschriften. 

In 2015 zijn geen bezwaarschriften ingediend. 

Bestuursrechtelijke procedures 2015
In 2015 zijn twee dossiers afgewikkeld van perso-
nen die beroep hadden ingesteld tegen eerdere 
afwijzende Besluiten van de RSG op verzoeken tot 
inschrijving op basis van de overgangsregeling voor 
klinisch neuropsychologen. Eén dossier eindigde in 
een inschrijving gecombineerd met een schikking. 
Het tweede eindigde in een inschrijving in het 
register van klinisch neuropsychologen, met de 
toezegging van betrokkene om een korte aanvul-
lende stage te doorlopen.

In een derde dossier stelde de belanghebbende 
hoger beroep in bij de Raad van State tegen de 
weigering van de RSG om haar in te schrijven in 
het register van klinisch neuropsychologen. Ten 
tijde van het schrijven van dit jaarverslag was deze 
procedure nog niet afgerond.

De procedure in hoger beroep tot erkenning van 
een Hongaarse beroepskwalificatie eindigde in 
2015 in een schikking. 

Civielrechtelijke procedures 2015
In een hoger beroepszaak bij het Hof Arnhem-Leeu-
warden in kort geding, werden de vorderingen van 
eiseres tot inschrijving in het register van klinisch 
neuropsychologen en tot schadevergoeding afge-
wezen.

Overige activiteiten

Advisering Besluiten CSG
Artikel 9, derde lid, van de oude Specialismenre-
geling bepaalt dat het CSG over elk voorgenomen 
Besluit advies moet inwinnen bij de RSG ter zake 
van de uitvoeringsaspecten van dat Besluit. 

In 2015 zijn geen adviezen uitgebracht.

Deelname overleg ‘1-loket’
De secretaris van de RSG/CRT heeft in het ver-
slagjaar namens de RSG/CRT deelgenomen aan 
de uitvoering van het project ‘1-loket’. Dit is een 
samenwerking tussen het CIBG en de beroepsver-
enigingen om te komen tot een voortvarende af-
wikkeling (maximaal vier maanden) van verzoeken 
tot gelijktijdige registratie als gezondheidszorgpsy-
choloog en specialist. 

LORC
Sinds 2013 bestaat het LORC (Landelijk Over-
leg Registratiecommissies). Deelnemers zijn de 
voorzitters en secretarissen van alle specialistische 
registratiecommissies ex de Wet BIG (KNMG (art-
sen), de KNMP (apothekers), de NMT (tandartsen), 
de V&VN (verpleegkundigen) en de FGzPt. In 2015 
kwam het LORC vier keer bijeen.

Archivering RSG-dossiers
Het project Archivering is in 2015 afgerond. Dat wil 
zeggen dat alle niet-actieve dossiers zijn gearchi-
veerd conform de selectielijst van 8 december 2014 
(vastgesteld door de Minister van OCW).
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Adviescommissie

Algemeen
Volgens de Specialismenregeling gezondheidszorg-
psycholoog moeten belanghebbenden, gezond-
heidszorgpsychologen en klinisch psychologen, 
bezwaar kunnen maken tegen Besluiten van de 
Registratiecommissie Specialismen Gezondheids-
zorgpsycholoog (RSG).

Dit is ook van kracht op de Regeling Buitenlands 
gediplomeerden klinisch psycholoog en op het 
Besluit Specialisme Klinische Neuropsychologie.
Hiervoor is een onafhankelijke Adviescommissie 
op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht 
ingesteld. Deze onafhankelijke Adviescommissie 
adviseert de RSG over de afdoening van bezwaren 
tegen besluiten van de RSG daarover.

De commissie telt zes leden en is benoemd door 
het bestuur van de FGzPt. De voorzitter is jurist, de 
leden zijn gezondheidszorgpsycholoog-specialist, 
klinisch psycholoog dan wel klinisch neuropsycho-
loog. De nadere regels voor de behandeling van 
bezwaarschriften zijn vastgelegd in de specialis-
menregeling en in het reglement van de Advies-
commissie Specialismenregeling Gezondheidszorg-
psycholoog, ex artikel 35.

In het verslagjaar stond de commissie onder voor-
zitterschap van de heer mr. T. Vroon.

De commissie bestond uit de leden mevrouw drs. 
M. P. T. Reijns, klinisch psycholoog, mevrouw dr. B. 
Montagne–Over, klinisch psycholoog, de heer drs. 
G.J. de Vries, klinisch psycholoog en de heer prof. 
dr. H. van der Vlugt, klinisch neuropsycholoog.

Als toegevoegde ambtelijk secretarissen traden op 
de heer A.C. Kuijten, mevrouw mr. L.M. Spittuler en 
mevrouw mr. J.A. Rendering.

Activiteiten en resultaten van de Adviescommissie 
Specialismen Gezondheidszorgpsychologen

A. Behandeling bezwaren tegen besluiten van 
de RSG betreffende de Regeling Buitenlands 
gediplomeerden
In het verslagjaar 2015 zijn er geen bezwaren tegen 
een besluit van de RSG over Buitenlands gediplo-
meerden bij de commissie aangemeld.

B. Behandeling bezwaren tegen besluiten van 
de RSG betreffende registratie en herregis-
tratie klinisch neuropsychologen
In het verslagjaar 2015 zijn er geen bezwaren tegen 
een besluit van de RSG over registratie of herregis-
tratie bij de commissie aangemeld.

C. Behandeling bezwaren tegen besluiten 
van de RSG over registratie en herregistratie 
 klinisch psycholoog
In het verslagjaar 2015 heeft de commissie geen 
activiteiten ondernomen voor de behandeling van 
bezwaren tegen besluiten van de RSG op grond van 
het Besluit herregistratie-eisen gezondheidszorg-
psycholoog–specialist, omdat aan de commissie 
geen bezwaren zijn voorgelegd.

Samenvattend
De commissie heeft in het verslagjaar geen advie-
zen hoeven te formuleren aan de RSG.
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Tot Slot
Elk jaar is er een overleg gepland tussen de voor-
zitter van de Adviescommissie met de voorzitter en 
de secretaris van de FGzPt en de secretaris van de 
RSG. 

Aan de orde komen dan meestal:
-  een evaluatie van werkzaamheden van de 

Adviescommissie en de samenwerking tussen de 
Adviescommissie en de FGzPt,

-  de gerechtelijke uitspraken in zaken van belang-
hebbenden die tegen de beslissing op bezwaar 
in beroep zijn gegaan, als de RSG het advies op 
het bezwaar van de Adviescommissie niet heeft 
gevolgd en 

-  nadere afspraken tussen het bestuur van de 
FGzPt, de RSG en de Adviescommissie.

 
Omdat er in het verslagjaar geen bezwaren aan 
de Adviescommissie zijn voorgelegd, was er geen 
noodzaak om in december van het verslagjaar een 
dergelijk overleg te organiseren.
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