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OVERGANGSREGELING VAN HET CKR NAAR HET KRF NL

INLEIDING
Per 1 januari 2020 start het KNGF met een nieuw kwaliteitsregister, het Kwaliteitsregister
Fysiotherapie NL, hierna KRF NL. Dit vervangt het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie, bekend

als het CKR. Formeel is er per 1 januari 2020 geen CKR meer. Er is een aantal over de jaargrens heen
lopende processen (voor zowel geregistreerden als scholingsaanbieders) die nog onder het regime
van CKR vallen. In deze overgangsregeling wordt beschreven hoe en door wie deze processen
worden uitgevoerd in 2020. Deze overgangsregeling wordt in deze beschrijving nader geduid met
“Overgangsregeling” en maakt deel van het Beleidsdocument Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL
(hierna: ‘Beleidsdocument KRF NL’).
Deze Overgangsregeling geldt uitsluitend voor CKR-geregistreerde fysiotherapeuten. De
overgangsregeling voor de scholingsaanbieders is geregeld in de aangepaste Standaardvoorwaarden
Accreditatie versie 3.0
Artikel 1

Algemeen

1. Binnen KRF NL is vanaf 1 januari 2020 het College KRF NL (hierna; het College)
verantwoordelijk voor de instandhouding en het beheer van het KRF NL. Zij geeft
uitvoering aan het Reglement “Kwaliteitsregister Fysiotherapie” (hierna: ‘Reglement KRF
NL’) en beheert het Beleidsdocument KRF NL. Het College wordt ondersteund door
commissies en door het uitvoeringsorgaan (de werkorganisatie) van het KNGF. De
Overgangsregeling is leidend bij de overgang van (her)registratie in het CKR naar
registratie in het KRF NL.
2. De Overgangsregeling geldt voor alle fysiotherapeuten die op 31 december 2019 zijn
ingeschreven in het CKR en ge(her)registreerd (willen) worden in KRF NL voor de periode
2020-2025.
3. De bepalingen zoals benoemd in het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
(‘Reglement CKR’) en in het beleidsdocument van het Beleidsorgaan Centraal
Kwaliteitsregister Fysiotherapie (hierna: ‘BOCK Beleidsdocument’) blijven uitsluitend van
kracht indien en voor zover zij naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de (her-)
registratieperiode voort te duren en op de wijze zoals uitgewerkt in deze
Overgangsregeling.
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4. In het licht van de overgang van het CKR naar het KRF NL blijven het krachtens het
Reglement Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie ingestelde Beleidsorgaan Centraal
Kwaliteitsregister Fysiotherapie (BOCK), de Accreditatiecommissie en de
Beroepscommissie Registratie uitsluitend voor het geheel of deels in stand teneinde de hen
toebedeelde taken af te ronden, zorg te dragen voor een goede overgang van CKR naar
KRF NL en voor zover nodig voor de overdracht van werkzaamheden en taken. De
betreffende taken en bevoegdheden die blijven voortduren worden in deze
overgangsregeling beschreven.
Artikel 2

Algemene regels voor registratie in KRF NL

1. Om in aanmerking te komen voor registratie in KRF NL moet een fysiotherapeut tenminste
aan de voorwaarden zoals genoemd in het Reglement KRF NL en Beleidsdocument KRF NL
voldoen, waarbij de herregistratie-vereisten vanuit het beleid CKR onverminderd van kracht
blijven. Zie hiervoor artikel 9.3 van het BOCK-beleidsdocument. Dat betekent dat de
geregistreerde fysiotherapeut voor registratie in het KRF NL in de registratieperiode 2015 2020 het aantal punten moet hebben gehaald dat vereist was voor herregistratie in het
CKR indien dat zou blijven bestaan.
2. De geregistreerde die op peildatum 31 december 2019 binnen het CKR onvoorwaardelijk
voldoet aan de punteneis en een hiertoe bestemde verklaring herregistratie invult en
tekent, wordt voorlopig geregistreerd in KRF NL. De voorlopige registratie KRF NL gaat
automatisch over in een definitieve registratie KRF NL na volledige afronding van het
herregistratieproces CKR.
3. De geregistreerde die op peildatum 31 december 2019 binnen het CKR nog niet voldoet aan
de punteneis, kan een dispensatieverzoek herregistratie indienen bij het BOCK.
Op grond van de dispensatieregeling 2020 [bijlage 8 Beleidsdocument BOCK] kunnen
geregistreerden in de gelegenheid gesteld worden om alsnog aan de door de beroepsgroep
vastgestelde kwalitietseisen voor 2015 – 2020 te voldoen door:
- uitstel van of vrijstelling voor het behalen van punten voor herregistratie;
- vrijstelling voor de werkeis.
4. Rechten op een overschot aan punten die zijn behaald in het CKR worden met
inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4 van het BOCK Beleidsdocument, derhalve met
een maximum van 10 punten, mutatis mutandis ingevoerd en meegeteld in het KRF NL.
5. Een tekort aan punten wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.5 van het
BOCK Beleidsdocument mutatis mutandis opgenomen en meegeteld in het KRF NL, tenzij er
sprake is van dispensatie in welk geval het meenemen van een puntentekort niet van
toepassing is.
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6. Een geregistreerde die op peildatum 31 december 2019 onvoldoende punten heeft behaald
en geen dispensatie heeft aangevraagd en/of toegekend gekregen, zou niet in aanmerking
komen voor herregistratie onder het CKR Reglement en wordt uitgeschreven uit het CKR.
De geregistreerde wordt daarmee niet geregistreerd in KRF NL.
7. Na bericht van uitschrijving uit het CKR kan de fysiotherapeut hiertegen uitsluitend in
beroep gaan bij de Beroepscommissie Registratie van het CKR. De Beroepscommissie
Registratie van het CKR beoordeelt de afwijzing op grond van de criteria volgend uit de
regelgeving van het CKR en met inachtneming van de procedure van artikel 18 van het
Reglement CKR.

Artikel 3

Individuele aanvragen voor puntentoekenning van (scholings-)activiteiten in het

Kwaliteitsdeel in het CKR (die niet zijn beoordeeld door de accreditatiecommissie)
1. Een individueel verzoek van een CKR geregistreerde tot puntentoekenning voor
herregistratie van een relevante (scholings)activiteit, gevolgd voor 1 januari 2020 en die
niet is aangevraagd en/of afgewezen voor accreditatie door de accreditatiecommissie van
het CKR, dient uiterlijk 31 januari 2020 digitaal bij het Uitvoeringsorgaan te worden
ingediend.
2. Het Uitvoeringsorgaan neemt een beslissing over een individuele aanvraag tot
puntentoekenning op grond van de regels in het Reglement CKR en het BOCK
Beleidsdocument.

Artikel 4

Dispensatieregeling en voorwaardelijke registratie in KRF NL

1. De geregistreerde die vóór 1 januari 2020 bij het BOCK dispensatie heeft aangevraagd en
verkregen, wordt voorwaardelijk geregistreerd in KRF NL. De voorwaarde bestaat uit het
inhalen van het puntentekort over de registratieperiode 2015 – 2020. Dit punten tekort
dient binnen het eerste jaar van de nieuwe registratieperiode 2020-2025 vereffend te zijn.
2. Indien dispensatie is verleend vanwege praktijkbeeindiging/pensionering, dan geldt dat de
geregistreerde automatisch wordt uitgeschreven per 1 januari 2021 uit KRF NL.
3. Een beslissing op een aanvraag tot dispensatie wordt met inachtneming van de regels uit
de dispensatieregeling 2020 binnen twee maanden na de datum van indiening genomen
door het BOCK.
4.

In het geval dat de geregistreerde op peildatum 31 december 2020 het totale puntentekort,
dat is meegenomen uit het CKR, heeft ingehaald, wordt de voorwaardelijke registratie
automatisch omgezet in een definitieve registratie KRF NL.
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5. In het geval de geregistreerde het totale puntentekort, dat is meegenomen uit het CKR,
niet heeft ingehaald op peildatum 31 december 2020, wordt de voorwaardelijk
geregistreerde uitgeschreven uit het KRF NL per 1 januari 2021.

Artikel 5

Overige regels

1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.
2. In onvoorziene gevallen beslist het College KRF NL

Aldus vastgesteld door het bestuur op 20 november 2019.
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