
 

 

Regeling inzake de instelling van specialismen,  

volgend op het basisberoep gezondheidszorgpsycholoog 

[Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog] 

 

Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen op 15 april 

2003; 

Goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 7 juli 2003,  

Gepubliceerd in de Staatscourant op 15 september 2003,  

Datum inwerkingtreding: 1 november 2003 

 

Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorg-

psychologen op 6 juli 2004; 

Goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 7 september 2005, 

Besluit IBE/BO;2611816; 

Gepubliceerd in de Staatscourant op 21 september 2005, Stc. 183; 

Datum inwerkingtreding: 1 november 2005. 

 

Tweede gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheids-

zorgpsychologen op 9 maart 2011; 

Instemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 4 mei 2011, Besluit 

MEVA/BO-3060522; 

Mededeling gedaan in de Staatscourant op 17 mei 2011, Stc. 8210; 

Datum inwerkingtreding: 1 april 2011 

 

 

Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen gelet op de statuten en de 

artikelen 14 en 15 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg besluit: 

 

I. Algemeen 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

adviescommissie: een commissie zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Alge-

mene wet bestuursrecht; 

accreditatiecommissie: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de accreditatie 

van bij- en nascholingsactiviteiten als bedoeld in het Be-

sluit herregistratie; 

belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van de 

registratiecommissie is betrokken; 

beroepsvereniging: een beroepsvereniging die lid is van de Federatie; 
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Besluit gezondheidszorgpsycholoog: besluit van 17 maart 1998, nr. 97.003268 houdende 

regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van 

de gezondheidszorgpsycholoog; 

beroepsprofiel: een omschrijving van de beroepskwalificaties en het 

deskundigheidsniveau van een specialist; 

bestuur: het bestuur van de FGzP; 

College: het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, 

het orgaan zoals bedoeld in artikel 14, tweede lid onder 

d. van de Wet; 

doorhaling: de doorhaling van de inschrijving van een specialist in 

een specialistenregister; 

FGzP: de vereniging Federatie van Gezondheidszorgpsycholo-

gen, de representatieve organisatie van gezondheids-

zorgpsychologen zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet; 

gelijkgestelde werkzaamheden: werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid 

onder b. van de Wet;  

gezondheidszorgpsycholoog: een persoon die is ingeschreven in het register van ge-

zondheidszorgpsychologen, zoals bedoeld in artikel 3 van 

de Wet; 

herintreding: een in de tijd niet direct aansluitende hernieuwde in-

schrijving in het register van specialisten; 

herregistratie: in de tijd direct aansluitende hernieuwde inschrijving in 

het register van specialisten; 

hoofdopleider: degene die binnen een opleidingsinstelling verantwoor-

delijk is voor de opleiding tot specialist en die als zodanig 

is erkend door de registratiecommissie; 

Kamer Gezondheidszorgpsycholoog: het door de beroepsverenigingen ingestelde en door de 

Stichting Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding 

in de GGZ (CONO) erkende orgaan dat een regelende en 

toetsende functie heeft ten aanzien van de opleiding en 

de nascholing van gezondheidszorgpsychologen; 

Minister: de minister onder wie de volksgezondheid ressorteert; 

opleidingsinstelling: de instelling die een opleiding tot specialist verzorgt en 

die als zodanig door de registratiecommissie is erkend; 

praktijkopleider: degene die de verantwoordelijkheid heeft voor de prak-

tijkcomponent van de opleiding tot specialist en die als 

zodanig door een hoofdopleider is erkend; 

register: een register van specialisten zoals bedoeld in artikel 14 

van de Wet; 

registratie: de inschrijving in een register van specialisten; 

RSG: de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorg-

psycholoog, het orgaan zoals bedoeld in artikel 14, 

tweede lid onder e. van de Wet; 
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specialisme: een deelgebied van de gezondheidszorgpsychologie dat 

door het College is aangewezen als specialisme; 

specialist: een gezondheidszorgpsycholoog die is ingeschreven in 

een specialistenregister van gezondheidszorgpsycholo-

gen, zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet; 

Wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheids-

zorg. 

 

Artikel 2 

De organen voor opleiding en registratie van specialisten zijn: 

1. Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog; 

2. De Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog.  

 

 

II. Het College 

Samenstelling 

Artikel 3: gewone leden en adviserend leden 

1. Het College bestaat uit gewone en adviserend leden. 

2. Leden worden benoemd door het bestuur.  

3. Gewone leden zijn: 

a. hoofdopleiders of plaatsvervangend hoofdopleiders van de opleidingen tot specialist, 

benoemd op voordracht van de gezamenlijke opleidingsinstellingen. Het bestuur ziet 

bij de benoeming toe op een voldoende spreiding over de door het College aan te wij-

zen specialismen; 

b. specialisten, die werkzaam zijn als zodanig of hun werkzaamheden korter dan twee 

jaar geleden hebben beëindigd. Deze leden worden benoemd op voordracht van de be-

roepsverenigingen. Het bestuur ziet bij de benoeming toe op een voldoende spreiding 

over de specialismen en de werkvelden waarbinnen de specialisten werkzaam zijn. 

4. Het aantal gewone leden van het College bedraagt minimaal tien, van wie minimaal de 

helft benoemd is krachtens het bepaalde onder b. van het derde lid. 

5. De gewone leden van het College nemen zitting in het College op titel van deskundigheid, 

zonder last of ruggespraak.  

6. Adviserend leden zijn: 

a. de secretaris van de RSG; 

b. ten minste drie en ten hoogste tien vertegenwoordigers van brancheorganisaties die 

naar het oordeel van het bestuur representatief zijn voor het werkgebied van de ge-

zondheidszorgpsychologie;  

c. een vertegenwoordiger van de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog; 
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d. een vertegenwoordiger namens de gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot spe-

cialist; 

e. een vertegenwoordiger namens de praktijkopleiders; 

f. een vertegenwoordiger namens de coördinatoren van de postdoctorale opleiding tot 

specialist. 

7. Benoeming van adviserend leden geschiedt voor onbepaalde tijd. Voor zover zij een met 

name genoemde organisatie vertegenwoordigen, geschiedt benoeming op bindende voor-

dracht van deze organisatie. 

 

Artikel 4: secretaris 

1. Het bestuur stelt in overleg met het College een secretaris aan ten behoeve van het Colle-

ge.  

2. De secretaris heeft in het College een adviserende stem. 

 

 

Algemene bepalingen inzake de samenstelling 

Artikel 5 

1. Voor ieder van de gewone leden van het College wordt een plaatsvervanger benoemd. De 

plaatsvervanger woont een vergadering van het College bij indien het lid, voor wie hij 

plaatsvervanger is, is verhinderd. 

2. Tenzij anders is vermeld, is hetgeen in deze regeling is bepaald ten aanzien van gewone 

leden van overeenkomstige toepassing op hun plaatsvervangers. 

3. Gewone leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn aansluitend één 

maal herbenoembaar. 

4. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan een gewoon lid voor een derde termijn 

van vier jaar worden benoemd indien het College deze benoeming unaniem aanbeveelt. 

5. De benoeming van een gewoon lid in een plaats die vacant komt terwijl de zittingstermijn 

van het te vervangen lid nog niet is verstreken, geschiedt voor een periode van vier jaar. 

6. De leden van het College nemen zitting in het College op titel van deskundigheid, zonder 

last of ruggespraak. 

 

Artikel 6 

De benoeming van een lid van het College eindigt van rechtswege door: 

a. het verstrijken van de benoemingstermijn, overlijden, ondercuratelestelling, onderbewind-

stelling, faillissement of surseance van betaling, telkens met ingang van de dag nadat een 

van deze omstandigheden zich heeft voorgedaan; 

b. schriftelijke opzegging door het lid met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 

een maand. 

 

Artikel 7 



Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog 

- 5 - 

 

1.   Het bestuur kan de benoeming van een lid intrekken of een gewoon lid of adviserend lid 

met onmiddellijke ingang schorsen, indien betrokkene:  

a. van functie verandert of zijn functie beëindigt, indien de functie die hij voorheen ver-

vulde mede ten grondslag heeft gelegen aan de benoeming; 

b. benoemd is op basis van artikel 3, derde lid onder b., en niet langer voldoet aan de in 

dat lid gestelde voorwaarde aangaande werkzaamheid als specialist; 

c. een onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregel van schorsing of doorhaling in het re-

gister wordt opgelegd zoals bedoeld in artikel 48 van de Wet; 

d. de beroepsgroep van gezondheidszorgpsychologen in diskrediet heeft gebracht door of 

vanwege zijn persoonlijk gedrag. 

2. Een intrekking of schorsing vindt schriftelijk plaats met inachtneming van een termijn van 

minimaal een maand. 

3. Een intrekking of schorsing vindt alleen plaats als betrokkene en de organisatie(s) die be-

trokkene voor benoeming heeft (hebben) voorgedragen, zijn gehoord. 

4. Een schorsing vindt plaats voor een termijn van maximaal een jaar. 

 

Artikel 8 

De gewone leden van het College kunnen niet tevens lid zijn van het bestuur, de ledenraad 

van de FGzP, de RSG, de accreditatiecommissie of de adviescommissie. 

 

Artikel 9 

1. Het College kan een reglement van orde vaststellen. Het reglement bevat geen bepalingen 

die strijdig zijn met de statuten van de FGzP of deze regeling. 

2. De gewone leden van het College kiezen uit hun midden een voorzitter en een vice-

voorzitter, elk voor een periode van drie jaar. De voorzitter en de vice-voorzitter zijn her-

benoembaar.  

3. Bij de benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter wordt er rekening mee gehouden 

dat: 

a. de voorzitter niet meer dan twee aaneengesloten termijnen afkomstig is uit dezelfde 

geleding als bedoeld in artikel 3 derde lid onder a. en b.; 

b. de voorzitter en de vice-voorzitter niet afkomstig zijn uit dezelfde geleding als bedoeld 

in artikel 3 derde lid onder a. en b. 

4. Het College kan besluiten nemen indien in zijn vergadering ten minste de helft van het 

aantal gewone leden aanwezig is. Het College besluit ter vergadering bij meerderheid van 

stemmen.  

5. Het College kan voorts besluiten nemen buiten vergadering. In dat geval is vereist dat 

minimaal tweederde van de gewone leden schriftelijk of elektronisch heeft verklaard in te 

stemmen met het besluit. 

6. Het College kan besluiten adviseurs of waarnemers tot zijn vergadering toe te laten. 
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Taken en bevoegdheden 

Artikel 10 

1.  Het College heeft tot taak: 

a.  het vaststellen van het toetsingskader op grond waarvan deelgebieden van de ge-

zondheidszorgpsychologie als specialisme kunnen worden aangewezen; 

b.  het aanwijzen van deelgebieden van de gezondheidszorgpsychologie als specialisme en 

het intrekken van een dergelijke aanwijzing; 

 c.  het instellen en opheffen van een specialistenregister; 

d.  het vaststellen van de titel die een specialist mag voeren; 

e.  het vaststellen van de regels met betrekking tot de eisen die gesteld worden aan de 

erkenning van opleidingsinstellingen en hoofdopleiders voor een specialisme; 

f.  het vaststellen van de regels met betrekking tot de eisen die gesteld worden aan regi-

stratie, herregistratie en herintreding van specialisten; 

g.  het indienen van een aanvraag bij de Minister om een specialistentitel aan te merken 

als een wettelijk erkende specialistentitel, zoals bedoeld in artikel 14, eerste lid van de 

Wet. 

2.  Een verzoek tot de aanwijzing van een specialisme zoals bedoeld in het eerste lid, onder b. 

kan uitsluitend worden gedaan door een representatieve vertegenwoordiging van personen 

die werkzaam zijn op het desbetreffende deelgebied der gezondheidszorgpsychologie. 

 

Advies en instemming van derden 

Artikel 11 

1. Alvorens een voorgenomen besluit te nemen zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid onder 

b., stelt het College een representatieve vertegenwoordiging van personen werkzaam op 

het desbetreffende deelgebied alsmede vertegenwoordigers van andere relevante specia-

lismen, in de gelegenheid te worden gehoord.  

2. Alvorens een besluit te nemen met betrekking tot een van de in artikel 10, eerste lid ge-

noemde onderwerpen wint het College advies in bij het bestuur, de beroepsverenigingen 

en ter zake van de uitvoeringsaspecten van dit besluit, de RSG. De adviezen worden bin-

nen acht weken uitgebracht.  

 

Artikel 12 

1. Een verzoek tot de wettelijke erkenning van een titel zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid 

onder g., gaat vergezeld van een verzoek tot instemming van de Minister met de besluiten 

en regels met betrekking tot dat specialisme zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid.  

2. Indien aan een specialisme een wettelijk erkende titel is verbonden, vereisen de besluiten 

en regels van het College zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid de instemming van de Mi-

nister. 

3. Alvorens het College een verzoek zoals bedoeld in het eerste of tweede lid ter instemming 

voorlegt aan de Minister, wordt het verzoek voorgelegd aan het bestuur en de beroepsver-

enigingen. 

4. De beroepsverenigingen hebben het recht binnen vier weken nadat een verzoek zoals be-

doeld in het eerste of tweede lid hun ter kennis is gebracht, aan het bestuur mee te delen 

of en zo ja, welke bedenkingen zij tegen dit verzoek hebben. 
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5. Het bestuur heeft het recht om binnen acht weken nadat een verzoek zoals bedoeld in het 

eerste of tweede lid te zijner kennis is gebracht, over dit verzoek een advies op te stellen 

aan de Minister. Het bestuur beoordeelt of het verzoek bijdraagt tot: 

- de bevordering van de volksgezondheid en een kwalitatief goede  gezondheidszorg; 

- de behartiging van de belangen die gezondheidszorgpsychologen in het algemeen be-

treffen. 

Bij het opstellen van zijn advies betrekt het bestuur eventuele bedenkingen zoals bedoeld 

in het vierde lid. 

6. Na de ontvangst van het advies zoals bedoeld in het vijfde lid, dan wel nadat het bestuur 

te kennen heeft gegeven geen advies te zullen uitbrengen, dan wel na verloop van de in 

het vijfde lid bedoelde termijn, wordt het verzoek door het College ter instemming voorge-

legd aan de Minister, tezamen met het eventuele advies zoals bedoeld in het vijfde lid. 

7. Een besluit zoals bedoeld in het eerste en tweede lid treedt in werking op een in dat be-

sluit bepaald tijdstip.  

 

Publicatie 

Artikel 13 

1. Indien voor de vaststelling of wijziging van een besluit de instemming van de Minister is 

vereist, wordt van deze instemming en van de vaststelling en wijziging mededeling gedaan 

in de Staatscourant. 

2. Publicatie van besluiten zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid vindt plaats op de website 

van de FGzP met, indien van toepassing, de vermelding van de  instemming van de minis-

ter.  

3. Het College stelt het bestuur, de RSG en de beroepsverenigingen in kennis van de beslui-

ten zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid met, indien van toepassing, de vermelding van 

de instemming van de Minister en van de wettelijke erkenning van de titel. 

 

Verslag 

Artikel 14 

a. Het College dient jaarlijks bij het bestuur een verslag in van zijn werkzaamheden van het 

afgelopen kalenderjaar. 

b. Het bestuur zendt het verslag ter kennisneming aan de Minister, de Inspectie voor de Ge-

zondheidszorg en de beroepsverenigingen.  

 

 

III. De RSG 

Samenstelling 

Artikel 15: gewone leden en adviserend leden 

1. De RSG bestaat uit gewone en adviserend leden.  

2. De leden worden benoemd door het bestuur. 
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3. De gewone leden zijn: 

a. zes specialisten benoemd op voordracht van de beroepsverenigingen. Van hen worden 

vier leden voorgedragen door het Nederlands Instituut van Psychologen en twee leden 

door de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen. Het bestuur 

ziet bij de benoeming toe op een evenwichtige spreiding over de specialismen en de 

werkvelden waarbinnen de specialisten werkzaam zijn; 

b. zes specialisten benoemd op voordracht van de afzonderlijke dan wel gezamenlijke op-

leidingsinstellingen. Het bestuur ziet bij de benoeming toe op een evenwichtige sprei-

ding over de specialismen. 

4. De leden van de RSG nemen zitting in de RSG op titel van deskundigheid, zonder last of 

ruggespraak. 

5. Adviserend leden zijn: 

a. de secretaris van het College; 

b.  een vertegenwoordiger namens de gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot spe-

cialist; 

c. een vertegenwoordiger namens de praktijkopleiders; 

d. een vertegenwoordiger namens de coördinatoren van de opleidingen tot specialist. 

6. Benoeming van adviserend leden geschiedt voor onbepaalde tijd. Voor zover zij een met 

name genoemde organisatie vertegenwoordigen, geschiedt benoeming op bindende voor-

dracht van deze organisatie.  

 

Artikel 16: secretaris 

1. Het bestuur stelt in overleg met de RSG een secretaris aan ten behoeve van de RSG. 

2. De secretaris heeft in de RSG een adviserende stem. 

 

Artikel 17  

De artikelen 5 tot en met 8, met uitzondering van artikel 7, eerste lid onder b., zijn van over-

eenkomstige toepassing op de leden van de RSG.  

 

Artikel 18 

1. De RSG kan een reglement van orde vaststellen. Het reglement bevat geen bepalingen die 

strijdig zijn met de statuten van de FGzP of deze regeling. 

2. De gewone leden van de RSG kiezen uit hun midden een voorzitter en een vice-voorzitter, 

elk voor een periode van drie jaar. De voorzitter en de vice-voorzitter zijn herbenoembaar.  

3. De RSG kan besluiten nemen indien in haar vergadering ten minste de helft van het aantal 

gewone leden aanwezig is. De RSG besluit ter vergadering bij meerderheid van stemmen.  

4. De RSG kan voorts besluiten nemen buiten vergadering. In dat geval is vereist dat mini-

maal tweederde van de gewone leden schriftelijk of elektronisch heeft verklaard in te 

stemmen met het besluit. 

5. De RSG kan besluiten adviseurs of waarnemers tot haar vergadering toe te laten. 
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Commissie van uitvoering 

Artikel 19 

1. De RSG kan uit haar midden een commissie van uitvoering aanwijzen.  

2. De samenstelling, taken en werkwijze van een commissie van uitvoering worden vastge-

steld door de RSG. 

3. De RSG kan een commissie van uitvoering mandaat verlenen tot het nemen van besluiten 

namens de RSG op verzoeken tot registratie, herregistratie en herintreding.  

 

Taken  

Artikel 20 

De RSG heeft tot taak: 

a. het uitvoeren van besluiten van het College tot het instellen en opheffen van  registers van 

specialisten; 

b. de registratie, herregistratie en herintreding van specialisten; 

c. de doorhaling van de registratie van specialisten; 

d. de erkenning, voorlopige erkenning en intrekking van erkenning van opleidingsinstellingen 

en hoofdopleiders; 

e. het houden van toezicht op de naleving van de door College genomen besluiten door de 

erkende opleidingsinstellingen en hoofdopleiders. 

 

 

Artikel 21 

1.  Om voor registratie, herregistratie of herintreding in aanmerking te komen, dient belang-

hebbende te zijn ingeschreven in het register van gezondheidszorgpsychologen, zoals be-

doeld in artikel 3 van de Wet.  

2. De registratie in een specialistenregister is niet afhankelijk van het lidmaatschap van een 

beroepsvereniging. 

3.  Registratie, herregistratie of herintreding geschiedt met inachtneming van het ter zake 

door het College bepaalde. 

 

Registratie 

Artikel 22 

1. Registratie geschiedt voor een periode van vijf jaar. 

2. Indien registratie plaatsvindt op basis van een getuigschrift van een opleiding, dan gaat de 

registratie in op de datum waarop dit getuigschrift is verleend. 

3. De RSG kan in afwijking van het eerste lid beslissen tot registratie voor een kortere perio-

de dan vijf jaar, rekening houdend met hetgeen het College daaromtrent heeft bepaald.  

4. De RSG kan aan een registratie voorwaarden verbinden, rekening houdend met hetgeen 

het College daaromtrent heeft bepaald. 
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Herregistratie 

Artikel 23 

1. Ten minste drie maanden voor de afloop van de vigerende termijn van registratie stelt de 

RSG de belanghebbende op de hoogte van het verstrijken van deze termijn alsmede van 

de mogelijkheid om te verzoeken om herregistratie.  

2. De RSG kan aan een herregistratie voorwaarden verbinden, rekening houdend met het-

geen het College daaromtrent heeft bepaald.  

 

Artikel 24 

1. Indien de RSG nog niet heeft beslist op een verzoek om herregistratie op de datum waar-

op de vigerende registratie verstrijkt, wordt de registratie van belanghebbende verlengd 

tot het moment waarop de RSG een besluit heeft genomen. 

2. Indien de RSG besluit tot herregistratie op een moment dat de termijn van registratie al is 

verstreken, is de datum van herregistratie de eerste dag die volgt op de dag waarop de 

desbetreffende termijn is verstreken. 

 

Herintreding 

Artikel 25 

Belanghebbende kan een verzoek doen tot herintreding indien hij gezondheidszorgpsycholoog 

is, in het verleden in een van de specialistenregisters van de RSG ingeschreven is geweest en 

deze registratie is doorgehaald.  

 

Doorhaling 

Artikel 26 

1. De RSG kan besluiten om de registratie van een specialist door te halen.  

2. Doorhaling van een registratie vindt plaats indien: 

a. de specialist geen verzoek indient tot herregistratie; 

b. de specialist niet voldoet aan de voorwaarden voor herregistratie; 

c. de specialist in zijn verzoek tot registratie, herregistratie of herintreding onjuiste of 

onvolledige informatie heeft verstrekt die, indien de desbetreffende informatie destijds 

bekend zou zijn geweest, zou hebben geleid tot de afwijzing van zijn verzoek; 

d. doorhaling van de registratie van de specialist heeft plaatsgevonden in het register van 

gezondheidszorgpsychologen zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet; 

e. schorsing van de registratie van de specialist heeft plaatsgevonden in het register van 

gezondheidszorgpsychologen zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet;  

f. de specialist bij een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak is ontzet 

van zijn recht het desbetreffende specialisme uit te oefenen. 

3. Doorhaling van een registratie kan voorts plaatsvinden indien de specialist de voorwaarden 

die aan zijn registratie zijn verbonden, niet naleeft.                                       

4. Een doorhaling zoals bedoeld in het tweede lid onder a. wordt ongedaan gemaakt indien 

belanghebbende kan aantonen dat hij, door omstandigheden buiten zijn schuld, niet in 

staat was tijdig een verzoek tot herregistratie te doen en alsnog een verzoek indient. In 
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dat geval is de datum van herregistratie de eerste dag die volgt op de dag waarop de oor-

spronkelijke registratietermijn is verstreken.  

5. De doorhaling van een registratie zoals bedoeld in het tweede lid onder a. en b. vindt 

plaats met ingang van de dag volgend op het verstrijken van de vigerende termijn van re-

gistratie. De doorhaling van een registratie zoals bedoeld in het tweede lid onder c. en in 

het derde lid vindt plaats met ingang van de dag waarop de RSG hiertoe besluit. De door-

haling van een registratie zoals bedoeld in het tweede lid onder d., e. en f. vindt plaats 

met ingang van de dag waarop de desbetreffende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

6. Indien een doorhaling heeft plaatsgevonden op basis van het tweede lid onder e., maakt 

de RSG de doorhaling ongedaan op de datum dat de schorsing in het register van gezond-

heidszorgpsychologen eindigt.  

7. Personen van wie de inschrijving in een specialistenregister is doorgehaald op grond van 

het tweede lid onder a, b. of c., alsmede personen van wie de inschrijving in het register 

van gezondheidszorgpsychologen is doorgehaald op grond van artikel 7, onderdeel a of ar-

tikel 8, eerste lid van de Wet, mogen hun specialistentitel blijven gebruiken onder de toe-

voeging van ‘niet praktiserend’.  

 

Procedure 

Artikel 27 

1. Een verzoek tot registratie, herregistratie of herintreding wordt schriftelijk gedaan en is 

vergezeld van de gegevens en bescheiden die voor de beoordeling van het verzoek nood-

zakelijk zijn. 

2. Indien een verzoek zoals bedoeld in het eerste lid in een vreemde taal is gesteld en een 

vertaling voor een goede beoordeling van het verzoek noodzakelijk is, vraagt de RSG be-

langhebbende zorg te dragen voor een geautoriseerde vertaling. 

3. Indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van 

het verzoek, geeft de RSG de verzoeker de gelegenheid binnen een termijn van vier we-

ken de ontbrekende gegevens te verstrekken. Indien blijkt dat ook na aanvulling de gege-

vens en bescheiden nog ontoereikend zijn kan de RSG besluiten het verzoek niet in be-

handeling te nemen. Een besluit hiertoe wordt schriftelijk aan belanghebbende kenbaar 

gemaakt. 

4. Voor de behandeling van een verzoek tot registratie, herregistratie en herintreding is be-

langhebbende het door het bestuur vastgestelde bedrag verschuldigd. Behandeling van 

het verzoek vindt eerst plaats nadat dit bedrag bij de RSG is ontvangen. 

5. Bij de behandeling van een verzoek tot inschrijving in een register onttrekt een lid van de 

RSG dat bij de opleiding van de verzoeker betrokken is geweest of dat anderszins tot de 

verzoeker in een verhouding staat die niet met een objectieve en onpartijdige beoordeling 

verenigbaar is, zich aan de beraadslagingen. 

 

Artikel 28 

1. Als de RSG voornemens is om: 

 - een verzoek tot registratie, herregistratie of herintreding af te wijzen; 

  - aan de registratie, herregistratie of herintreding voorwaarden te verbinden; 

 - de registratie van een specialist door te halen; 
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 stelt zij alvorens een besluit te nemen, belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze 

naar voren te brengen.  

2. De RSG beslist binnen een redelijke termijn na de ontvangst van het verzoek. Een redelij-

ke termijn is in ieder geval verstreken wanneer de RSG binnen acht weken na de ont-

vangst van het verzoek geen (voorgenomen) besluit heeft genomen, noch de aanvrager 

ervan in kennis heeft gesteld niet binnen acht weken een (voorgenomen) besluit te kun-

nen nemen. In het laatste geval dient de RSG een redelijke termijn te noemen waarbinnen 

het (voorgenomen) besluit wel tegemoet kan worden gezien. 

3. Een besluit van de RSG wordt schriftelijk en gemotiveerd aan belanghebbende meege-

deeld, onder vermelding van de datum van registratie, herregistratie, herintreding of 

doorhaling in het desbetreffende specialistenregister.  

 

 

Erkenning en toezicht 

Artikel 29 

1. Erkenning van een opleidingsinstelling en hoofdopleider geschiedt met inachtneming van 

het ter zake door het College bepaalde. 

2. Ten aanzien van de behandeling van een verzoek om erkenning zijn de artikelen 27 en 28 

van overeenkomstige toepassing. 

3. De opleidingsinstelling en de hoofdopleider worden één maal per vijf jaar gevisiteerd door 

of namens de RSG. 

 

Publicatie 

Artikel 30 

1. De RSG deelt aan een ieder die dit verlangt mee of een persoon in het specialistenregister 

is geregistreerd, voor welk specialisme dit is en of aan de inschrijving voorwaarden zijn 

verbonden; 

2.  De RSG kan de gegevens in de specialistenregisters gebruiken voor het samenstellen van 

overzichten. Dit dient in zodanige vorm te geschieden dat zij niet tot individuele personen 

herleidbaar zijn. 

3. De RSG draagt zorg voor publicatie op de website van de FGzP van een overzicht van er-

kende opleidingsinstellingen en hoofdopleiders, alsmede van eventuele voorwaarden die 

aan deze erkenning verbonden zijn. 

 

Artikel 31 

De RSG doet onverwijld mededeling aan de Minister van de registratie, herregistratie, herin-

treding van een specialist, alsmede doorhaling van een registratie. 
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Verslag 

Artikel 32 

1. De RSG dient jaarlijks bij het bestuur een verslag in van haar werkzaamheden van het 

afgelopen kalenderjaar. 

2. Het bestuur zendt het verslag ter kennisneming aan de Minister, de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en de beroepsverenigingen. 

 

Tarieven 

Artikel 33 

1. Het bedrag dat moet worden betaald voor de behandeling van een verzoek tot registratie, 

herregistratie of herintreding, respectievelijk de behandeling van een verzoek tot erken-

ning als opleidingsinstelling of hoofdopleider, respectievelijk het houden van toezicht op de 

naleving van besluiten van het College door hoofdopleiders en opleidingsinstellingen, 

wordt vastgesteld door het Bestuur. 

2. De bedragen bedoeld in het eerste lid zijn kostendekkend.           

3. De bedragen die moeten worden betaald voor de behandeling van een verzoek tot regi-

stratie, herregistratie of herintreding, en de behandeling van een verzoek tot erkenning als 

opleidingsinstelling of hoofdopleider behoeven de instemming van de Minister. 

 

IV. Bezwaar 

Algemeen 

Artikel 34 

Een belanghebbende kan bezwaar maken tegen de besluiten van de RSG die zijn genomen in 

het kader van de uitoefening van haar taken zoals bedoeld in artikel 20, lid b. tot en met d. 

van deze regeling.  

 

Artikel 35 

1. Het bestuur stelt een adviescommissie in die de RSG adviseert over bezwaren tegen be-

sluiten van de RSG. 

2. De leden van de adviescommissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door het be-

stuur. 

3. De leden van de adviescommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn 

één maal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. 

 

Artikel 36 

1. De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, beiden 

tevens lid, en ten minste vier overige leden.  
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2. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter hebben de hoedanigheid van meester in 

de rechten of master of laws. 

3. De overige leden zijn specialist. 

4. De leden van de adviescommissie kunnen niet tevens lid zijn van of werkzaam zijn bij het 

bestuur, het College, de RSG of de accreditatiecommissie. Evenmin kunnen zij zitting heb-

ben in het bestuur van of werkzaam zijn bij de Federatie of de beroepsverenigingen. 

 

Artikel 37 

1. Het bestuur stelt in overleg met de adviescommissie een secretaris aan ten behoeve van 

de adviescommissie. 

2. De secretaris heeft in de adviescommissie een adviserende stem. 

 

Procedure 

Artikel 38 

1. Belanghebbende dient een bezwaarschrift in bij de RSG. 

2. De RSG tekent op het bezwaarschrift de datum van ontvangst aan.  

3. De RSG zendt belanghebbende een ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift. In de 

ontvangstbevestiging wordt meegedeeld dat een adviescommissie over het bezwaar zal 

adviseren.  

4. De RSG zendt het bezwaarschrift zo spoedig mogelijk ter behandeling aan de adviescom-

missie. 

 

Artikel 39 

De adviescommissie deelt belanghebbende ten minste drie weken voor de hoorzitting schrifte-

lijk mee dat hij in de gelegenheid wordt gesteld te worden gehoord. 

 

Artikel 40 

1. De voorzitter bepaalt datum en tijdstip van een eventueel te houden hoorzitting. 

2. De adviescommissie houdt zitting met ten minste drie leden. Een van deze leden heeft de 

hoedanigheid van meester in de rechten of master of laws. Dit lid treedt op als voorzitter. 

3. De hoorzittingen van de adviescommissie zijn openbaar. 

4. Indien de adviescommissie dit nodig acht, kan de voorzitter besluiten om een hoorzitting 

achter gesloten deuren te houden. 

5. Van het horen wordt verslag gemaakt. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter 

en de secretaris. 

 

Artikel 41 

1. De adviescommissie kan besluiten dat nader onderzoek noodzakelijk is.  
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2. De uit dit nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan belanghebbende en 

de RSG gezonden.  

3. Belanghebbende en de RSG kunnen de adviescommissie naar aanleiding van de in het 

tweede lid bedoelde informatie verzoeken om een tweede hoorzitting te houden. De voor-

zitter beslist op een dergelijk verzoek. 

 

Artikel 42 

1. Belanghebbende kan de adviescommissie verzoeken dat specifieke getuigen en/of deskun-

digen worden gehoord. De eventueel hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van be-

langhebbende. 

2. De adviescommissie kan besluiten om bij specifieke getuigen en/of deskundigen advies in 

te winnen en hen zo nodig uitnodigen om daartoe in de hoorzitting te verschijnen. Indien 

hieraan kosten zijn verbonden, verzoekt de adviescommissie de RSG voorafgaand om toe-

stemming. 

 

Artikel 43 

1. De adviescommissie beraadslaagt achter gesloten deuren over het door haar uit te bren-

gen advies. 

2. De adviescommissie kan advies uitbrengen indien de voorzitter, dan wel de plaatsvervan-

gend voorzitter, en minimaal twee overige leden van de adviescommissie bij de beraadsla-

gingen aanwezig zijn. 

3. Het advies wordt schriftelijk uitgebracht en ondertekend door de voorzitter of de plaats-

vervangend voorzitter en de secretaris. 

 

Artikel 44 

1. Het advies inclusief het verslag van het horen wordt uitgebracht aan de RSG. 

2. Belanghebbende ontvangt een afschrift van het advies. 

3. De RSG neemt na de ontvangst van het advies een besluit op het bezwaarschrift.  

4. De RSG zendt het besluit aan belanghebbende.  

5. De adviescommissie ontvangt een afschrift van de beslissing van de RSG. 

 

 

V. Slotbepalingen 

Artikel 45 

1. Deze regeling alsmede wijzigingen daarvan behoeven de instemming van de Minister.  

2. Van de vaststelling en wijziging van deze regeling alsmede van de instemming van de 

Minister wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. 

3. Publicatie van deze regeling vindt plaats op de website van de FGzP. De publicatie bevat 

de titel van de regeling en de datum van inwerkingtreding.  
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4. Het bestuur stelt het College, de RSG, de adviescommissie en de beroepsverenigingen in 

kennis van deze regeling alsmede van wijzigingen van de regeling. 

 

Artikel 46 

1. Deze regeling wordt aangehaald als de Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog. 

2. De Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog zoals vastgesteld op 6 juli 2005 

wordt ingetrokken. 

3. Deze regeling treedt in werking op 1 april 2011. 

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

bedoeld in artikel 45, eerste lid, worden geplaatst, wordt uitgegeven na 31 maart 2011, 

treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de 

Staatscourant waarin zij worden geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 april 2011. 

 

 

Amsterdam, 9 maart 2011 

J.M.H.P. Timmermans, voorzitter 

P.C. van Drunen, secretaris. 

 

 

Toelichting 

 

Deze regeling is opgesteld op basis van de wet BIG en wat daarin bepaald wordt omtrent de 

instelling van specialismen. Artikel 14 van de wet BIG formuleert de voorwaarden waaronder 

de Minister specialismentitels wettelijk kan erkennen. Tot die voorwaarden behoort dat er 

sprake is van een representatieve organisatie van beroepsbeoefenaren en een regeling, die 

bepaalt op welke manier de instelling van specialistenregisters is geregeld en wat de taken zijn 

van de daarbij betrokken organen. Deze regeling voorziet daarin. Bij de opstelling is rekening 

gehouden met de nadere eisen die artikel 14 van de wet BIG stelt aangaande de inhoud van 

de regeling. 

De eerste versie van deze regeling dateert uit 2003. Op 1 november 2005 werd een gewijzig-

de versie van deze regeling van kracht. Aanleiding om opnieuw tot een wijziging te besluiten 

was de wijziging van de wet BIG van 15 december 2006. Deze wijziging heeft op een aantal 

punten consequenties voor de Specialismenregeling. Een en ander zal bij de betreffende arti-

kelen nader worden toegelicht. Voorts werden op basis van de ervaringen met de vorige rege-

ling enkele bepalingen aangepast en werd de hele regeling opnieuw geredigeerd.  

 

Hoofdstuk II. Het College 

Het College is het orgaan als bedoeld in art. 14, tweede lid onder d. van de wet, dat belast is 

met het besluit tot instelling van specialistenregisters en regels stelt met betrekking tot de 

eisen die gesteld worden aan de inschrijving van specialisten en de erkenning van opleidings-

instellingen en opleiders. Dit hoofdstuk regelt de samenstelling en taken van het College, re-

kening houdend met hetgeen de wet daaromtrent bepaalt. 
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Artikel 3 

In het College zijn vertegenwoordigd de hoofdopleiders van de opleidingen en specialisten-

praktici. De eersten worden benoemd op voordracht van de gezamenlijke opleidingsinstellin-

gen, de laatsten op voordracht van de beroepsverenigingen. Daarnaast kent het College een 

aantal adviserend leden, onder andere namens de brancheorganisaties.  

In de oude regeling was bepaald dat specialisten die benoemd worden op voordracht van de 

beroepsverenigingen op jaarbasis minimaal 20 uur in de week praktisch werkzaam moesten 

zijn. Deze bepaling is vervallen omdat door de herregistratieregeling voldoende gewaarborgd 

wordt dat een specialist praktisch werkzaam is.  

In de oude regeling was in het College ook een plaats ingeruimd voor een adviserend lid na-

mens de Minister, conform een overeenkomstige bepaling in de toenmalige wet BIG. Bij de 

wijziging van de wet BIG is deze bepaling geschrapt, teneinde te voorkomen dat een minister 

via aan hem ondergeschikte ambtenaren invloed kan uitoefenen op de besluitvorming van een 

college. Het zesde lid van dit artikel is dienovereenkomstig aangepast.  

 

Artikel 7 

De punten a. en b. onder het eerste lid van dit artikel waarborgen dat leden van het College 

nog steeds voldoen aan de eisen die aan hun benoeming zijn gesteld. Punt a. is met name van 

toepassing op de hoofdopleiders in het College, punt b. met name op praktiserend specialis-

ten. 

 

Artikel 8 

Dit artikel is opgenomen om het risico op belangenverstrengeling of de schijn daarvan te ver-

mijden; tevens wordt door het verbod op dubbellidmaatschap van College en RSG de schei-

ding van regelgevende en toezichthoudende taken gewaarborgd.  

 

Artikel 9 

In de oude regeling was bepaald dat voorzitter en vice-voorzitter van het College alternerend 

uit de groep van specialisten-praktici en de groep van hoofdopleiders dienen te worden be-

noemd. Deze regeling werd als onnodig strikt en praktisch moeilijk werkbaar ervaren, reden 

waarom zij enigszins geliberaliseerd is.  

 

Artikel 10 

De formulering van de taken van het College is overeenkomstig hetgeen daaromtrent bepaald 

is in artikel 14, tweede lid onder d. van de wet BIG.  

Conform de wijziging van de wet BIG van 15 december 2006 is aan de taken van het College 

toegevoegd: het instellen en opheffen van een specialistenregister.  

Voorts impliceert de wijziging van de wet BIG dat instelling van een specialistenregister niet 

meer automatisch bescherming van de betreffende specialistentitel inhoudt. Hiertoe dient een 

afzonderlijk verzoek bij de Minister te worden ingediend. Dit is als lid g. toegevoegd aan de 

taken van het College. 

Conform artikel 15, derde lid van de wet BIG is onder f. een onderscheid gemaakt tussen her-

registratie en herintreding.  

 

Artikel 11 en 13 

Deze artikelen regelen de procedure voor de besluitvorming met betrekking tot de instelling 

van een specialistenregister, als bedoeld in artikel 14, tweede lid onder c. van de wet BIG.  

De adviesprocedure bij besluiten van het College bleek in sommige omstandigheden aanleiding 

te geven tot nodeloze vertraging. Dit werd veroorzaakt door de bepaling dat er sprake diende 

te zijn van een volgtijdelijke procedure, waarbij eerst de adviezen van de beroepsverenigingen 
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en het bestuur dienden te worden ingewonnen en verwerkt, waarna het voorgenomen besluit 

vervolgens aan de RSG voor advies diende te worden voorgelegd. De tekst van de nieuwe 

regeling maakt het mogelijk in voorkomende gevallen gelijktijdig advies van de beroepsver-

enigingen, het bestuur en de RSG in te winnen. Dit kan met name bij kleinere aanpassingen 

van besluiten opportuun zijn en tot grote tijdwinst leiden. 

 

Hoofdstuk III. De RSG 

 

De RSG is het orgaan als bedoeld in art. 14, tweede lid onder e. van de wet, dat belast is met 

de inschrijving van specialisten in het register, de erkenning van opleidingsinstellingen en op-

leiders en het toezicht op de opleidingsinstellingen en opleiders.  

Dit hoofdstuk regelt de samenstelling en taken van de RSG, rekening houdend met hetgeen de 

wet daaromtrent bepaalt. 

 

Artikel 20 

Eerder behoorde volgens de wet BIG tot de taken van de RSG: de instelling van specialisten-

registers. Deze taak is krachtens de gewijzigde wet BIG overgeheveld naar het College. De 

taak van de RSG is dientengevolge gewijzigd in: het uitvoeren van besluiten van het College 

tot het instellen en opheffen van registers. 

Eerder bepaalde de wet BIG dat de RSG tevens verantwoordelijk was voor de vaststelling van 

de bedragen die verschuldigd waren voor de behandeling van een verzoek tot (her)registratie. 

Deze taak is krachtens de wijziging van de wet in 2006 overgeheveld naar de organisatie, dat 

wil in het geval van de gz-psychologen zeggen: de FGzP. Deze taak is daarom vervallen als 

taak van de RSG. (zie ook artikel 33). 

 

Artikel 22 

Nieuw is het tweede lid van dit artikel. Hierin wordt bepaald dat bij registratie op basis van 

een getuigschrift van een opleiding de ingangsdatum van de registratie de datum is waarop 

het getuigschrift is verleend. Deze bepaling is toegevoegd om te voorkomen dat specialisten 

die zich pas later inschrijven zich ook pas op een later moment behoeven te herregistreren. 

Dit zou de kwaliteitsborging die beoogd wordt met herregistratie ondergraven, en bovendien 

niet billijk zijn ten opzichte van specialisten die zich wel onmiddellijk na het behalen van het 

diploma laten inschrijven in het register.  

 

Artikel 33 

Dit artikel is nieuw, en regelt de vaststelling van de tarieven door het bestuur van de federa-

tie, conform artikel 14, tweede lid onder c. van de wet. Eerder was dit een taak van de RSG. 

 

Hoofdstuk IV. Bezwaar 

 

Vanwege de publiekrechtelijke taken van de RSG dient voorzien te zijn in een bezwaarproce-

dure, die voldoet aan hetgeen daaromtrent bepaald in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). 

Deze bezwaarprocedure wordt in dit hoofdstuk beschreven. Daarbij is gekozen voor de instel-

ling van een adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7, dertiende lid van de AWB.  

 

Artikel 36 

Oorspronkelijk was in de Specialismenregeling uitsluitend sprake van een voorzitter en vier 

leden. Bij deze wijziging van de regeling is voorzien in de benoeming van een plaatsvervan-
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gend voorzitter, teneinde de werklast beter te kunnen spreiden en betere waarborgen te cre-

eren voor continuïteit van werkzaamheden in geval de voorzitter niet disponibel is.  

  

Artikel 38 e.v. 

Met betrekking tot de werkwijze van de adviescommissie kende de oude regeling een groot 

aantal bepalingen die waren overgenomen uit de Algemene Wet Bestuursrecht. Gegeven de 

publiekrechtelijke taken van de RSG zijn deze bepalingen zijn per definitie van kracht, en be-

hoeven dus niet in deze regeling te worden herhaald. 


