
 
 

1 
 

 

 

 

Uitvoeringsregeling dispensatiebeleid KRF NL  
t.b.v. herregistratie op 31 december 2024 

 

 

 

 

 

  



 
 

2 
 

Inhoud 
VERSIEBEHEER ................................................................................................................. 3 

ALGEMEEN ........................................................................................................................ 3 

DISPENSATIEBELEID KRF NL ........................................................................................... 4 

ARTIKEL 1 | BEPERKING MOGELIJKHEDEN INZAKE DISPENSATIEVERZOEKEN ................................................ 4 
ARTIKEL 2 | VRIJSTELLING AANVULLING OP WERKERVARINGSEIS VOOR DE VERBIJZONDERD FYSIOTHERAPEUT ......... 4 
ARTIKEL 3 | VRIJSTELLING EN UITSTEL DESKUNDIGHEIDSBEVORDERINGSNORM ........................................... 4 
ARTIKEL 4 | VRIJSTELLING VAN DE PUNTENEIS ................................................................................ 5 
ARTIKEL 5 | ZWAARWEGENDE PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN ........................................................... 5 
ARTIKEL 6 | FINANCIELE OMSTANDIGHEDEN ................................................................................... 5 
ARTIKEL 7 | UITZONDERLIJKE GEVALLEN ....................................................................................... 5 
ARTIKEL 8 | UITSTEL VAN DE PUNTENEIS ...................................................................................... 5 
ARTIKEL 8A | SCHOLING DIE IS GEANNULEERD ................................................................................ 6 
ARTIKEL 8B | SCHOLING DIE IN TWEE VERSCHILLENDE REGISTRATIEPERIODES VALT ...................................... 6 
ARTIKEL 8C | AANWEZIGHEID ZWAARWEGENDE PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN ....................................... 6 
ARTIKEL 9 | UITSLUITING VAN DISPENSATIE ................................................................................... 6 
ARTIKEL 10 | DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID REGISTRATIECOMMISSIE ................................................... 6 
INWERKINGTREDING .............................................................................................................. 6 
 

  



 
 

3 
 

Versiebeheer 
 

Documenthouder: Registratiecommissie Fysiotherapie  
Beheerder: Afdeling Kwaliteitsbeleid, KNGF   
 
Versiebeheer Datum Onderwerp 

Versie 1.0 20230413  

 

Algemeen  
 
In deze uitvoeringsregeling staat beschreven, in welke gevallen en op welke wijze dispensatie kan 
worden verleend voor de (her)registratie-eisen op 31 december 2024.  
 
Deze regeling vindt haar grondslag in artikel 5.1 sub c en artikel 22 van het KNGF-reglement 
‘Kwaliteitsregister Fysiotherapie’ (KRF NL) en is een uitwerking van het Beleidsdocument KRF NL.   
 
Volgens de overgangsbepaling, artikel 30 in het ‘Reglement Registratiecommissie Fysiotherapie’ 
van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is de Registratiecommissie Fysiotherapie (hierna: 
Registratiecommissie) per 1 januari 2022 bevoegd om uitvoering te geven aan KRF NL. Daarmee 
heeft de Registratiecommissie ook bevoegdheid om in bijzondere gevallen dispensatie te verlenen.   
 
De dagelijkse uitvoering en ondersteuning van de Registratiecommissie gebeurt door het Bureau 
Kwaliteitshuis Fysiotherapie.   
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Dispensatiebeleid KRF NL  
  
Onder bepaalde voorwaarden kunnen fysiotherapeuten met behulp van een dispensatieregeling in 
de gelegenheid gesteld worden om alsnog aan de (her)registratie-eisen te voldoen. Dit kan door 
uitstel of (gedeeltelijke) vrijstelling van de (her)registratie eisen aan te vragen.  
 

Artikel 1 | Beperking mogelijkheden inzake dispensatieverzoeken  
 

1. Een verzoek tot uitstel of (gedeeltelijke) vrijstelling van (her)registratie eisen is slechts 
mogelijk voor;  

a. Aanvulling op de werkervaringseis voor de verbijzonderd fysiotherapeut of de 
fysiotherapeut met aantekening, die geregistreerd is in een Deel- en/of 
Aantekeningenregister. (Voor de Algemeen Fysiotherapeut geldt dat de 
werkervaringseis getoetst wordt in het BIG-register.)  

b. Behalen van punten voor deskundigheidsbevordering  

 
2. Een verzoek tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van (her)registratie eisen is niet 

mogelijk voor;  
a. Inschrijving in het BIG register  
b. Deelname aan een klachtenregeling  
c. Opleidingseisen voor toetreding tot Deel- of Aantekeningenregister  

 
3. Indien een fysiotherapeut naar aanleiding van een opgelegde maatregel van de Commissie 

van Toezicht is doorgehaald uit het KRF NL, bestaat er geen mogelijkheid tot dispensatie.  
  

Artikel 2 | Vrijstelling aanvulling op werkervaringseis voor de 
verbijzonderd fysiotherapeut  
 

1. De geregistreerde fysiotherapeut in een Deelregister dient gedurende de registratieperiode 
van 5 jaar minimaal 36 maanden gemiddeld 8 uur per week werkzaam te zijn geweest als 
verbijzonderd fysiotherapeut zoals bepaald in het betreffende beroepsprofiel. Bij 
tussentijdse registratie geldt deze eis naar rato. De werkzaamheden mogen niet langer dan 
twee jaar achter elkaar onderbroken zijn.  
 

2. De geregistreerde fysiotherapeut in een Aantekeningenregister dient gedurende de 
registratieperiode van 5 jaar minimaal 36 maanden gemiddeld 4 uur per week werkzaam te 
zijn geweest als fysiotherapeut met aantekening zoals bepaald in het betreffende 
beroepsprofiel. Bij tussentijdse registratie geldt deze eis naar rato. De werkzaamheden 
mogen niet langer dan twee jaar achter elkaar onderbroken zijn.  

 

Artikel 3 | Vrijstelling en uitstel deskundigheidsbevorderingsnorm  
 

1. De fysiotherapeut dient in beginsel tenminste 96 punten te behalen, waarvan minimaal 40 
vakinhoudelijke punten voor het register waarin deze staat ingeschreven. Wanneer een 
fysiotherapeut in minimaal één Deelregister staat geregistreerd geldt een vrijstelling voor 
het behalen van vakinhoudelijke punten voor het Basisregister. Deze punteneis geldt voor 
een volledige registratieperiode van vijf jaar.  

 
2. Onder bepaalde omstandigheden kan de Registratiecommissie gehele of gedeeltelijke 

vrijstelling verlenen ten aanzien van de punteneis.  
  



 
 

5 
 

Artikel 4 | Vrijstelling van de punteneis  
 

1. In het geval van het verlenen van vrijstelling, worden er geen aanvullende eisen gesteld 
aan de registratie in de nieuwe periode met betrekking tot het halen van punten.  

 
2. De Registratiecommissie kan tot vrijstelling besluiten indien er sprake is van;  

a. Zwaarwegende persoonlijke omstandigheden 
b. Financiele omstandigheden  
c. Uitzonderlijke gevallen  

 
3. De bewijslast ligt bij de fysiotherapeut.  

 

Artikel 5 | Zwaarwegende persoonlijke omstandigheden  
 

1. Van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden is sprake bij;  
a. Aantoonbare ziekte gedurende de laatste twee jaar van de geldende 

registratieperiode  
b. Aantoonbare arbeidsongeschiktheid gedurende minimaal 2/5 deel van de 

registratieperiode  
c. Overlijden van een partner en/of kind in geldende registratieperiode   
d. Langdurige mantelzorg voor een familielid in de eerste graad in de geldende 

registratieperiode   
 

2. De fysiotherapeut dient bij het dispensatieverzoek m.b.t. ziekte/arbeidsongeschiktheid een 
medische verklaring aangaande de aard en de ernst van de ziekte/ arbeidsongeschiktheid 
van een verzekeringsarts/bedrijfsarts te overleggen.  

 
3. De bewijslast ligt bij de fysiotherapeut  

 

Artikel 6 | Financiele omstandigheden  
 
Indien een geregistreerde fysiotherapeut een bewijs van schuldsanering kan overleggen kan de 
Registratiecommissie vrijstelling verlenen voor het behalen van (een deel) van de punten.   

 
Artikel 7 | Uitzonderlijke gevallen  
 
De Registratiecommissie kan in uitzonderlijke gevallen tot vrijstelling overgaan indien blijkt dat een 
geregistreerde fysiotherapeut in totaal voldoende punten heeft behaald, doch dat de verdeling 
hiervan niet passend is conform de gestelde minimale eisen. Er is sprake van een uitzonderlijk 
geval wanneer het geaccrediteerde scholingsaanbod in redelijkheid tekortschiet. Ook heel 
bijzondere persoonlijke omstandigheden kunnen reden zijn voor vrijstelling.  

 
Artikel 8 | Uitstel van de punteneis  
 
Indien niet wordt voldaan aan de punteneis voor herregistratie kan de Registratiecommissie onder 
bepaalde voorwaarden uitstel verlenen voor het behalen van punten. In dat geval kunnen er door 
de Registratiecommissie aanvullende eisen worden gesteld. Uitstel kan worden verleend indien;  

a. Annulering van scholing in het jaar voorafgaand aan de herregistratie en waarvoor is 
aangemeld  

b. Scholing die in twee verschillende registratieperiodes valt  
c. Aanwezigheid zwaarwegende persoonlijke omstandigheden  
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Artikel 8a | Scholing die is geannuleerd  
 
Indien een geregistreerde fysiotherapeut zich aantoonbaar heeft ingeschreven voor een scholing in 
de periode 1-1-2024 en 31-12-2024, die na afronding voldoende punten zou hebben opgeleverd 
voor herregistratie, maar deze scholing onvoorzienbaar en aantoonbaar werd geannuleerd door de 
scholingsaanbieder, wordt één jaar uitstel verleend voor het behalen van de punten. Bewijslast ligt 
bij de fysiotherapeut.  
 

Artikel 8b | Scholing die in twee verschillende registratieperiodes valt  
 
Indien een fysiotherapeut aantoonbaar voor 31 december 2024 gestart is met een scholing die 
voldoende punten oplevert voor herregistratie en deze scholing voor 31 december 2025 afrondt, 
wordt één jaar uitstel verleend voor het behalen van punten. Bewijslast ligt bij de fysiotherapeut.   
 

Artikel 8c | Aanwezigheid zwaarwegende persoonlijke omstandigheden  
 

1. Van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden is sprake bij;  
a. Aantoonbare arbeidsongeschiktheid gedurende minimaal 2/5 deel van de 

registratieperiode  
b. Aantoonbare ziekte gedurende de laatste twee jaar van de registratieperiode  
c. Overlijden van een partner en/of kind in geldende registratieperiode   
d. Langdurige mantelzorg voor een familielid in de eerste graad in de geldende 

registratieperiode   
 

2. De fysiotherapeut dient bij het dispensatieverzoek m.b.t. ziekte / arbeidsongeschiktheid 
een medische verklaring aangaande de aard en de ernst van de arbeidsongeschiktheid van 
een verzekeringsarts/bedrijfsarts en/of werkgever te overleggen.  

 
3. De bewijslast ligt bij de fysiotherapeut. 

 

Artikel 9 | Uitsluiting van dispensatie  
 
Het wijzigen van carrièreplannen van een geregistreerde fysiotherapeut gedurende of aan het 
einde van diens carrière kan gevolgen hebben voor de herregistratie. De Registratiecommissie 
verleent geen vrijstelling of uitstel van deskundigheidsnorm op grond van leeftijd of carrière 
beëindiging. Herregistratie vindt immers plaats voor een periode in de toekomst.   
 

Artikel 10 | Discretionaire bevoegdheid Registratiecommissie  
 
De Registratiecommissie heeft een discretionaire bevoegdheid om op individuele 
dispensatieverzoeken goed gemotiveerd afwijkend te besluiten.  
 
  

Inwerkingtreding  
 
Deze dispensatieregeling geldt als versie 1.0  
 


