COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN
PSYCHOTHERAPEUT

Besluit van 12 april 2016 strekkende tot wijziging van het Besluit
buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut,

gelet op artikel 14, tweede lid, onder d. van de Wet op de Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg en artikel 15 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en
psychotherapeut, basisberoep en specialismen van de Federatie van
Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten;

gelet op de adviezen van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen en
de Commissie Registratie en Toezicht;

BESLUIT:

voetnoot
In de Staatscourant van [datum en nummer] is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit en
van de instemming van de Minister van VWS.

I

Het Besluit Registratie buitenslands gediplomeerde
gezondheidszorgpsycholoog-specialisten wordt als volgt gewijzigd:

A.

De benamingen College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en
Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog worden
vervangen door College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en
Psychotherapeut respectievelijk Commissie Registratie en Toezicht.

B.

Ingevoegd wordt artikel 5a, luidende:
1.
2.

C.

De registratiecommissie beoordeelt ambtshalve of de aanvrager in aanmerking
komt voor gedeeltelijke toelating conform artikel 12 van de Algemene wet.
De gezondheidszorgpsycholoog aan wie gedeeltelijke toegang is verleend,
oefent de beroepswerkzaamheden uit onder de beroepstitel die is afgegeven in
de lidstaat waar de beroepskwalificatie is behaald.

In de toelichting wordt ingevoegd:
Artikel 5a
Met het inwerkingtreden van de meest recente wijziging van de Richtlijn (Richtlijn
2013/55/EU Herziening richtlijn erkenning beroepskwalificaties) is de mogelijkheid van
gedeeltelijke toelating vastgelegd. Deze mogelijkheid is uit de jurisprudentie van het
Europees Hof van Justitie ontstaan.
In sommige gevallen mag een gezondheidszorgpsycholoog het specialisme waartoe hij
in zijn land van oorsprong of herkomst gekwalificeerd is niet in Nederland uitoefenen,
omdat het specialisme in Nederland meer beroepsactiviteiten omvat dan in zijn land
van oorsprong. Als de verschillen tussen de activiteitengebieden zo groot zijn dat de
gezondheidszorgpsycholoog eigenlijk een volledig onderwijs- en opleidingsprogramma
zou moeten volgen om de tekortkomingen te compenseren, kan de
gezondheidszorgpsycholoog in aanmerking komen voor gedeeltelijke toelating als aan
de vereisten van de Richtlijn is voldaan. De registratiecommissie beoordeelt
ambtshalve of de gezondheidszorgpsycholoog in aanmerking komt voor gedeeltelijke
toegang.
Gedeeltelijke toegang kan geweigerd worden om dwingende redenen van algemeen
belang.
Wanneer gedeeltelijke toegang is verleend aan de gezondheidszorgpsycholoog, moet
deze de beroepstitel uit zijn land van oorsprong voeren. Daarnaast moet hij aan zijn
cliënten duidelijk kenbaar maken welke werkzaamheden hij mag uitoefenen.

D.

Artikel 7, achtste lid komt te vervallen.

E.

Artikel 7, negende lid, wordt vernummerd tot artikel 7, achtste lid.

F.

Ingevoegd wordt artikel 8a luidende:
Artikel 8a Nadere regels met betrekking tot de registratie als specialist
De aanvrager die beschikt over een erkenningen van diens beroepskwalificatie als
bedoeld in hoofdstuk II en die geregistreerd wenst te worden als
gezondheidszorgpsycholoog-specialist, dient naast de registratieeisen bedoeld in
artikel 35 van de Regeling gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut,
basisberoep en specialismen te beschikken over de kennis van de Nederlandse taal die
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benodigd is voor het uitvoeren van het desbetreffende specialisme, inclusief een
voldoende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
G.

In artikel 9, eerste lid wordt de zinsnede ‘ de aanvraag gedurende twee jaar’
vervangen door ‘ de aanvraag gedurende een jaar’

H.

In de toelichting in het deel De EU-Richtlijn wordt de zinsnede ‘ minimaal
twee jaar werkzaam’ vervangen door ‘ minimaal een jaar werkzaam’

I.

In de toelichting in het deel Artikel 9 wordt de zinsnede ‘ meer dan twee jaar’
vervangen door ‘ meer dan een jaar’

II

Bekendmaking

1. De vaststelling of wijziging van dit besluit behoeft instemming van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
2. In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijzigingen van dit
besluit. 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 of wijziging 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 juli 2016 en werkt terug tot en met 18 januari 2016.
2. Indien de Staatscourant waarin de vaststelling van dit besluit en het instemmingsbesluit,
bedoeld in artikel 16, worden geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 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 18 januari 2016.
Utrecht, 12 april 2016

Prof. dr. M.J.H. Huibers

Mr. M.C.J. Rozijn

Voorzitter

Secretaris
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Toelichting
Met het inwerkingtreden van de Richtlijn 2013/55/EU Herziening richtlijn erkenning
beroepskwalificaties wordt de mogelijkheid van gedeeltelijke toelating vastgelegd. Deze
mogelijkheid is uit de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie ontstaan en is ook van
toepassing op de gezondheidszorgpsychologen. Daarnaast was artikel 7, achtste lid in strijd
met de Algemene wet omdat het Nederlandse taalkennis vereiste voor het doorlopen van een
aanpassingsstage. Dit is evenwel op grond van voornoemde richtlijn niet toegestaan. Taaleisen
mogen slechts gesteld worden voor het inschrijven als specialist, niet voor het beoordelen van
de beroepskwalificaties. Tenslotte moest de termijn van twee jaar die stond in artikel 9 inzake
de tijdelijke dienstverrichting, worden aangepast aan de Algemene wet en teruggebracht tot
een jaar.
Op deze punten moest het Besluit buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoogspecialisten worden aangepast. Daartoe strekt het onderhavige besluit. Voor het overige
brengt de Richtlijn 2013/55 geen wijzigingen voor dit besluit met zich mee.
De benamingen van het college en de registratiecommissie zijn aangepast aan de nieuwe
governancestructuur van de FGzPt.
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