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Instellingsregeling Commissie Advisering CIBG 

Het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) besluit: 

Artikel 1. Begripsomschrijving 

In deze Regeling wordt verstaan onder: 

Bestuur: het Bestuur van de FGzPt; 

CIBG: Het CIBG is een agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport dat de BIG-registers voor de basisberoepen zoals 

bedoeld in artikel 3 van de Wet houdt; 

FGzPt: de vereniging Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en 

psychotherapeuten, de representatieve organisatie van 

gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten als bedoeld in artikel 

14 van de Wet; 

gezondheidszorgpsycholoog: een persoon die is ingeschreven in het register van 

gezondheidszorgpsychologen als bedoeld in artikel 3 van de Wet; 

herregistratie: hernieuwde inschrijving in het BIG-register; 

NIP: de vereniging Nederlands Instituut van Psychologen; 

NVGzP: de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar 

specialismen; 

NVO: de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen; 

NVP: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie; 

psychotherapeut: een persoon die is ingeschreven in het register van psychotherapeuten als 

bedoeld in artikel 3 van de Wet; 

Wet: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. 

Artikel 2. Instelling Commissie Advisering CIBG 

Er is een Commissie Advisering CIBG, hierna te noemen de commissie. 

Artikel 3. Taak 

De commissie heeft tot taak om in het kader van de herregistratie van zorgverleners in het BIG-register 

op verzoek van het CIBG advies uit te brengen of specifieke werkervaring van 

gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten behoort tot het deskundigheidsgebied van het 

desbetreffende beroep. 

Artikel 4. Samenstelling 

1. De commissie bestaat uit vier leden. Van de leden wordt:

a. één lid benoemd door het NIP;

b. één lid benoemd door de NVGzP;

c. één lid benoemd door de NVO;
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d. één lid benoemd door de NVP.

2. De verenigingen ontvangen van het bestuur van de FGzPt een door het bestuur vast te stellen

vergoeding voor de werkzaamheden van een commissielid. De vergoedingen worden per kwartaal

op basis van een factuur uitbetaald.

Artikel 5. (administratieve) ondersteuning 

Het bestuur van de FGzPt voorziet in het secretariaat van de commissie en treft voorzieningen op het 

gebied van logistiek en personeel. Het secretariaat en het personeel zijn ondergebracht bij de FGzPt. 

Artikel 6. Adviesprocedure 

1. Het secretariaat ontvangt van het CIBG per e-mail een verzoek te adviseren over werkervaring

waarvan het CIBG niet met zekerheid kan bepalen of deze binnen het deskundigheidsgebied van de

gezondheidszorgpsycholoog dan wel de psychotherapeut valt.

2. Het adviesverzoek van het CIBG bestaat uit de volgende drie deelvragen:

a. is de werkervaring gericht op de individuele gezondheidszorg?

b. behoort de werkervaring tot het deskundigheidsgebied van het desbetreffende beroep?

c. is de werkervaring van het juiste niveau?

3. Het secretariaat stuurt het adviesverzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen,

door naar de leden van de commissie die het beroep waarover het adviesverzoek gaat

vertegenwoordigen.

4. De leden van commissie geven in de regel binnen 8 werkdagen na ontvangst van het door het

secretariaat doorgestuurde adviesverzoek een advies. Het advies is gericht aan het secretariaat. Een

advies wordt gemotiveerd.

5. Het secretariaat stelt op basis van de adviezen van de leden van de commissie een integraal advies

op. Ingeval van onderling afwijkende adviezen vindt afstemming plaats tussen de leden van de

commissie.

6. Het advies aan het CIBG wordt uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van het adviesverzoek digitaal

aan het CIBG toegezonden. De leden van de commissie ontvangen hiervan een kopie.

7. Wanneer niet of niet tijdig kan wordt geadviseerd, informeert het secretariaat het CIBG hierover

uiterlijk binnen deze termijn van 3 weken.

Artikel 7. Besluit in het kader van de herregistratie 

Het CIBG stelt op basis van het advies van de commissie een generiek besluit op en neemt dit besluit op 

in de beoordelingskaders gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Ingeval een besluit van het 

CIBG leidt tot een bezwaar- en/of beroepsprocedure is noch de FGzPt noch de beroepsverenigingen 

hierop aanspreekbaar. 

Artikel 8. Archivering 



Instellingsregeling Commissie Advisering CIBG 3 

De bescheiden van de commissie worden gearchiveerd door de FGzPt. De FGzPt is bevoegd om naar 

eigen inzicht te beschikken over het archief, een en ander met inachtneming van de relevante 

regelgeving.  

Artikel 9. Bekendmaking 

De tekst van dit besluit wordt bekend gemaakt op de website van de FGzPt. Een afschrift van dit besluit 

wordt gezonden aan: 

 het CIBG;

 het NIP;

 de NVGzP;

 de NVO;

 de NVP.

Artikel 10. Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 7 juni 2016 en werkt terug tot en met 1 april 2016. 

Artikel 11. Citeerregel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsregeling Commissie Advisering CIBG 

Utrecht, 7 juni 2016 

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

voorzitter directeur-secretaris 


