
1Besluit van 7 juni 2016 strekkende tot wijziging van de Regeling 

Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen 

Het Bestuur,  

gelet op artikel 14, tweede lid, onder c. van de Wet op de Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg en artikel 14 van de Statuten van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen 

en Psychotherapeuten; 

BESLUIT: 

1 Instemming van de Minister van VWS met dit besluit op 12 augustus 2016; Mededeling in de 

Staatscourant nr. 44692, jaargang 2016 op 26 augustus 2016; Datum inwerkingtreding: 1 september 

2016 
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I De Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en 

specialismen wordt als volgt gewijzigd: 

 

 

A. In artikel 1 wordt de begripsomschrijving ‘Besluit Gezondheidszorgpsycholoog’ 

gewijzigd in ‘het vigerende besluit, houdende regels inzake de opleiding tot en de 

deskundigheid van de gezondheidszorgpsycholoog’ en wordt de 

begripsomschrijving ‘Besluit Psychotherapeut’ gewijzigd in ‘het vigerende besluit, 

houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de 

psychotherapeut’. 

 

B. In de artikelen 4, zesde lid en 21, zesde lid, wordt ‘ ruggenspraak’  gewijzigd in: 

ruggespraak. 

 

C. In de artikelen 14, eerste lid en 51, eerste lid wordt ‘ vacatie-vergoeding’ gewijzigd 

in: vacatievergoeding. 

 

D. In artikel 16, eerste en tweede lid wordt ‘gezondheidzorgpsycholoog’  gewijzigd in: 

gezondheidszorgpsycholoog. 

 

E. In artikel 10, onder f., wordt de punt vervangen door een komma. 

 

F. In artikel 17 komen de leden een tot en met vier te luiden als volgt: 

1. Alvorens een besluit te nemen dat betrekking heeft op de in artikel 15 en artikel 16 

eerste lid genoemde taken, stelt het College het bestuur van de FGzPt, de 

beroepsverenigingen en andere relevante partijen in de gelegenheid advies uit te 

brengen. 

2. Het College stelt de CRT in de gelegenheid om advies uit te brengen over de 

uitvoeringsaspecten van een voorgenomen besluit. 

3. Het College maakt een voorgenomen besluit bekend op de website van de FGzPt en 

vermeldt daarbij de reactietermijn. Het College plaatst de integrale tekst van het 

voorgenomen besluit op de website van de FGzPt. 

4. Het College verwerkt de adviezen, bedoeld in het eerste en tweede lid, en stelt het 

besluit vast. 

 

G. In artikel 17 wordt een tiende lid toegevoegd, luidende:  

10. Het College kan het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid, van overeenkomstige 

toepassing verklaren op een advies als bedoeld in artikel 16, tweede lid’. 
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H. In artikel 31 eerste lid, onder e., wordt het woord ‘en’ ingevoegd tussen ‘Minister’ 

en ‘van het College’.  

 

I. Artikel 39, tweede lid, onder a., komt te luiden als volgt: 

a. de specialist niet vóór de datum waarop zijn vigerende registratie verstrijkt om 

herregistratie heeft verzocht; 

 

J. Artikel 46 komt te luiden als volgt: 

1. Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij een besluit van de CRT zoals 

bedoeld in artikel 30 onder b. tot en met d., kan tegen dit besluit bewaar maken zoals 

bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. 

2. Een bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. 

 

K. Artikel 47 komt te luiden als volgt: 

Het Bestuur stelt een onafhankelijke Adviescommissie in. 

 

L. Na artikel 47 worden ingevoegd artikel 47a en 47b, luidende als volgt: 

Artikel 47a: Taken Adviescommissie. 

1.  De Adviescommissie, bedoeld in artikel 47 heeft tot taak het adviseren van de CRT 

naar aanleiding van een bezwaarschrift zoals bedoeld in artikel 46. In een dergelijk 

geval is de Adviescommissie een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 e.v. van 

de Algemene wet bestuursrecht. 

2. De Adviescommissie heeft tevens tot taak het adviseren van de CRT over de 

afwikkeling van een geschil:  

a.  tussen de CRT en een opleidingsinstelling, hoofdopleider of 

praktijkopleidingsinstelling over een advies of een besluit tot erkenning van de 

CRT bedoeld in artikel 31; 

b.  tussen de CRT en een belanghebbende over een besluit van de CRT inzake het 

opleidingsregister bedoeld in artikel 32. 

3. Bij de aanvang van de behandeling van een geschil als bedoeld in het tweede lid van 

dit artikel wordt de wederpartij erop attent gemaakt dat de Algemene wet 

bestuursrecht daarop en daarbij niet van toepassing is. 

 

Artikel 47b: Behandeling geschillen 

Bij de behandeling van geschillen als bedoeld in artikel 47a, tweede lid, zoekt de 

Adviescommissie zoveel als mogelijk aansluiting bij de bepalingen en procedures van de 

Algemene wet bestuursrecht. 
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M. Artikel 48 komt te luiden als volgt: 

1. De Adviescommissie bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en ten minste vier 

overige leden. 

2. De voorzitter en de vicevoorzitter hebben de hoedanigheid van meester in de rechten 

of master of laws. 

3. De leden van de Adviescommissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door het 

Bestuur. 

4. De leden van de Adviescommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij 

zijn één maal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. 

5. Artikel 10 is van overeenkomstige toepassing. 

 

N. De toelichting bij Hoofdstuk IV. Bezwaar komt te luiden als volgt: 

Vanwege de publiekrechtelijke taken van de CRT inzake de specialismen dient voorzien te zijn 

in een bezwaarprocedure die voldoet aan hetgeen daaromtrent is bepaald in de Algemene Wet 

Bestuursrecht (Awb). Deze bezwaarprocedure wordt in dit hoofdstuk beschreven. Daarbij is 

gekozen voor de instelling van een adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Awb. 

Daarnaast bevat dit hoofdstuk een regeling voor de behandeling van privaatrechtelijke 

geschillen tussen de CRT en de opleidingsinstellingen, hoofdopleiders of 

praktijkopleidingsinstellingen inzake het toezicht en de erkenning. En er wordt een regeling 

getroffen voor de behandeling van geschillen tussen de CRT en belanghebbenden inzake het 

opleidingsregister. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bepalingen en 

procedures van de Awb. De Adviescommissie behandelt ook deze geschillen. 

 

II  Bekendmaking 

 

1. Dit besluit behoeft instemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

2. In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de instemming bedoeld in het eerste lid. 

Daarnaast wordt mededeling gedaan op de website van de FGzPt (www.FgzPt.nl).  

3. De mededeling op de website genoemd in het tweede lid bevat ten minste de titel van het 

besluit en de datum van inwerkingtreding ervan. 

4. De integrale tekst van dit besluit wordt op de website van de FGzPt geplaatst.  

 

III Inwerkingtreding 

1. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016. 

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

bedoeld in artikel 16, worden geplaatst, wordt uitgegeven na 1 september 2016, treedt dit 

besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 

waarin zij worden geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 september 2016.  
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Utrecht, 7 juni 2016 

drs. M.J. Eujen Dhr. J.M.H.P. Timmermans 

Voorzitter Secretaris 

Toelichting 

De Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, basisberoep en specialismen 

(Regeling) van 1 oktober 2016 voorziet niet in een regeling voor de behandeling van 

privaatrechtelijke geschillen tussen de CRT en de opleidingsinstellingen, hoofdopleiders of 

praktijkopleidingsinstellingen inzake het toezicht en de erkenning. Daarin wordt met dit 

wijzigingsbesluit alsnog voorzien. 

Verder zijn enkele door het bestuur noodzakelijk geachte taalkundige verbeteringen en 

tekstuele aanscherpingen in de tekst van de Regeling doorgevoerd. 


