Dispensatieregeling 2020
Onder bepaalde voorwaarden kunnen fysiotherapeuten met behulp van een
dispensatieregeling in de gelegenheid gesteld worden om alsnog aan de door de
beroepsgroep vastgestelde kwaliteitseisen voor 2015-2020 te voldoen.
De dispensatieregeling voor 2020 betreft:
 Uitstel of vrijstelling voor het behalen van punten voor herregistratie.
 Vrijstelling voor de werkervaringseis.
Er is geen dispensatie mogelijk voor de overige in het CKR reglement vastgelegde eisen, te
weten:
 inschrijving in het BIG register
 deelname aan een klachtenregeling
 in het bezit zijn van een diploma van een door het KNGF erkende vervolgopleiding in het
betreffende vakgebied van de verbijzondering
Uitstelregeling ten aanzien van punteneis.
Indien niet wordt voldaan aan de punteneis voor herregistratie kan het BOCK onder bepaalde
voorwaarden uitstel verlenen voor het behalen van punten. In dat geval worden er door het
BOCK aanvullende eisen gesteld aan de registratie in de nieuwe periode met betrekking tot
het halen van punten. Uiterlijk op de laatste dag van de periode die voor uitstel werd gegund
dient het puntentekort van de periode voorafgaand aan de herregistratie volledig te zijn
aangevuld. Wanneer aan deze eis niet wordt voldaan, wordt de betreffende fysiotherapeut
alsnog op de einddatum van de periode van uitstel uitgeschreven uit het register. Er kan in
alle gevallen uiterlijk tot 31 december 2020 uitstel verleend worden.
Vrijstelling ten aanzien van punteneis
Indien niet wordt voldaan aan de punteneis voor herregistratie kan het BOCK onder bepaalde
voorwaarden ook vrijstelling verlenen voor het behalen van punten. In dat geval worden er
geen aanvullende eisen gesteld aan de registratie in de nieuwe periode met betrekking tot het
halen van punten.
Vrijstelling ten aanzien van werkervaringseis
Het BOCK kan onder bepaalde voorwaarden ook vrijstelling verlenen voor de
werkervaringseis. Indien deze vrijstelling wordt verleend wordt de betreffende fysiotherapeut
per 1 januari 2020 geherregistreerd.
Criteria om voor dispensatie in aanmerking te komen:
 Arbeidsongeschiktheid
Dispensatie op basis van arbeidsongeschiktheid is alleen mogelijk onder de volgende
voorwaarden:
- Het kunnen overleggen van een medische verklaring aangaande de aard en de ernst
van de arbeidsongeschiktheid van een verzekeringsarts/bedrijfsarts;
- De periode van arbeidsongeschiktheid is minimaal 2/5 deel van de registratieperiode
die de fysiotherapeut na 1 januari 2015 stond ingeschreven in het CKR;
- De periode van arbeidsongeschiktheid is minimaal 1/5 deel van de registratieperiode
mits deze arbeidsongeschiktheid plaatsvond in de laatste twee jaar van de
registratieperiode.
Bij aantoonbare arbeidsongeschiktheid wordt vrijstelling verleend voor de werkervaringseis en
daarnaast een jaar uitstel voor het behalen van punten.
 Scholing die in twee verschillende registratieperiodes valt:
Indien een fysiotherapeut aantoonbaar voor 31 december 2019 gestart is met een scholing
die voldoende punten oplevert voor herregistratie en deze scholing voor 31 december 2020
afrondt, wordt 1 jaar uitstel verleend voor het behalen van punten en komt deze
fysiotherapeut voor (voorlopige) herregistratie in aanmerking. Indien de betreffende
fysiotherapeut op 31 december 2020 niet aantoonbaar alsnog aan de punteneis voldoet,
wordt deze per 31 december 2020 uit het register uitgeschreven.

 Scholing die in 2019 is geannuleerd
Indien een fysiotherapeut zich aantoonbaar heeft ingeschreven voor een cursus in 2019 die
voldoende punten zou hebben opgeleverd voor herregistratie, maar deze cursus
onvoorzienbaar en aantoonbaar werd geannuleerd door de scholingsaanbieder, wordt 1 jaar
uitstel verleend voor het behalen van punten. De betreffende fysiotherapeut wordt dan in de
gelegenheid gesteld de benodigde punten alsnog te behalen en komt voor (voorlopige)
herregistratie in aanmerking. Indien de betreffende fysiotherapeut op 31 december 2020 niet
aantoonbaar alsnog aan de punteneis voldoet, wordt deze per 31 december 2020 uit het
register uitgeschreven.
 Scholing die voor herregistratie in het BIG wordt gevolgd
Indien een fysiotherapeut aantoonbaar de BIG-herregistratie cursus volgt teneinde in het BIG
register geregistreerd te kunnen blijven, wordt 1 jaar uitstel verleend voor het behalen van
punten en komt deze fysiotherapeut voor (voorlopige) herregistratie in aanmerking. Indien de
betreffende fysiotherapeut op 31 december 2020 niet aantoonbaar alsnog aan de punteneis
voldoet, wordt deze per 31 december 2020 uit het register uitgeschreven.
 Financiële omstandigheden
Dispensatie op basis van financiële omstandigheden is mogelijk onder de volgende
voorwaarden:
- Het overleggen van een bewijs van schuldsanering
Bij het overleggen van een bewijs van schuldsanering verleent het BOCK vrijstelling voor het
behalen van punten.
- Voor starters en herintreders kan onder bepaalde zeer strikte voorwaarden 1 jaar uitstel
worden verleend.
Onder starters en herintreders worden verstaan fysiotherapeuten die:
 Sinds 1 januari 2018 aantoonbaar op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn geweest
als fysiotherapeut, en
 voor wie kosten aantoonbaar niet uit een andere bron vergoed werden, en
 bij wie er sprake was van een onacceptabele disbalans in de verhouding tussen
het gegenereerde inkomen en de kosten van verplichte na- en bijscholing in het
kader van het CKR.
 Loopbaan beëindiging
Dispensatie op basis van loopbaan beëindiging is alleen mogelijk onder de volgende
voorwaarden:
 Aantoonbaar ingaan van een volledige pensioenuitkering voor 31 december 2020
 Aantoonbaar beëindigen van de fysiotherapeutische praktijk voor 31 december 2020
Bij loopbaanbeëindiging die aantoonbaar aan één van bovenstaande criteria voldoet wordt 1
jaar uitstel verleend voor het behalen van punten voor herregistratie.
 Zwaarwegende persoonlijke omstandigheden
Indien een fysiotherapeut aantoonbaar geconfronteerd is geweest met zwaarwegende
persoonlijke omstandigheden, wordt in sommige gevallen 1 jaar uitstel verleend voor het
behalen van punten en komt deze fysiotherapeut voor herregistratie in aanmerking. Indien de
betreffende fysiotherapeut op 31 december 2020 niet aantoonbaar alsnog aan de punteneis
voldoet wordt deze per 31 december 2020 uit het register uitgeschreven.
Onder zwaarwegende persoonlijke omstandigheden wordt verstaan:
Familieomstandigheden
 Overlijden van partner en/of kind in registratieperiode 2015-2020
 Langdurige mantelzorg voor een familielid in de eerste graad in registratieperiode
2015-2020

Gezondheid
 Aantoonbare ziekte in de laatste 2 jaar van de registratieperiode

Bewijslast van aantoonbaarheid van ziekte ligt bij de fysiotherapeut
Communicatie
Bovenstaande criteria worden kenbaar gemaakt via www.kngf.nl
Per 15 juli 2020 is het mogelijk om via de portal op MijnKNGF een verzoek voor dispensatie
in te dienen.

