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HER-REGISTRATIE UITVOERING 

Vastgesteld op : 16-06-2016 
Datum van ingang : 16-06-2016 
Status : Geaccordeerd door Bestuur OKF 
 
 
 
DOEL 

1. Dit Reglement  is vastgesteld ter uitvoering van het Staatsbesluit 265 (2005) Besluit Opleidingseisen 
en deskundigheidsgebied Klinisch Fysicus.  

2. Dit reglement strekt tot doel: 
a. uitvoeringsprocedure tot herregistratie in het Register van de Stichting OKF vast te leggen 

nadat een persoon in dat register als klinisch fysicus geregistreerd is. 

3. Dit reglement kent de volgende complementaire reglementen: 
a. Reglement Begrippen 
b. Reglement Registratie Register Uitvoering. 
c. Reglement Registratie Register Voorwaarden. 
d. Reglement Herregistratie Voorwaarden (opgesteld vanuit de NVKF) 

 
 
TOELICHTING 

1. De uitvoering van de herregistratie is gebaseerd op de voorwaarden die gesteld worden aan een 
herregistratie. 

2. Deze voorwaarden worden opgesteld door de NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinische 
Fysica) 

3. Herregistratie is een taak van de Stichting OKF zolang dat is afgesproken met de NVKF. 
 
 
INHOUD 
Het onderstaande reglement regelt het volgende: 

 Algemeen deel      pag. 2 

 Taakstelling      pag. 2 

 Uitvoering      pag. 2 

 Uitvoering, bijzondere omstandigheden  pag. 3 

 Herziening      pag. 4  
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ALGEMEEN DEEL 

Artikel 1. Definities / Begrippen 
In onderstaand reglement wordt verwezen naar het Reglement “Begrippen”. 
 

Artikel 2. Bijzondere omstandigheid 

a. Herregistratie is een taakstelling van het College van Toetsing, onder voorwaarde dat dit 
genoemd staat in het reglement van orde van dit College. 

b. Het College van Toetsing voert alleen dan een toetsing tot herregistratie uit indien: 

i. in een reglement van de NVKF aangegeven is hoe de toetsingscriteria luiden. 
 

Artikel 3. Slotbepalingen 

a. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of waarin het College van Toetsing meent een 
besluit te moeten nemen, dat niet strookt met dit reglement, neemt het College van Toetsing een 
voorlopige beslissing, 

b. Dat besluit wordt voorgelegd aan de Commissie Kwaliteit van de NVKF ter goedkeuring. 

c. Het besluit van het College van Toetsing blijft geldig tot er een definitieve beslissing genomen is 
door de Commissie Kwaliteit van de NVKF. 

 
 
 
TAAKSTELLING 

Artikel 4. Herregistratie 

a. Herregistratie geschiedt aan de hand van door de beroepsvereniging NVKF opgestelde criteria. 

b. Een herregistratie geschiedt in de regel voor een door de beroepsvereniging NVKF vastgestelde 
periode. 

c. In bijzondere gevallen kan het College van Toetsing besluiten tot een kortere periode van 
herregistratie.  

 
 
 

UITVOERING 

Artikel 5. Aanvraag herregistratie 

a. Klinisch fysici hebben automatisch recht op een toetsing ter herregistratie, conform het vigerend 
herregistratiereglement van de beroepsvereniging NVKF1.  

b. De procedure verloopt conform de systematiek van de NVKF: 

i. Vanuit het digitale herregistratiesysteem wordt automatisch 6 weken voor de 
einddatum van de registratie een bericht gestuurd naar de klinisch fysicus met het 
verzoek zijn/ haar dossier in te dienen via het daarvoor bestemde digitale systeem.  

ii. Indien de klinische fysicus deze waarschuwing negeert, dan is het aan de klinisch 
fysicus zelf om de herregistratie verder aan te vragen / herregistratie proces zelf 
ingang te zetten. D.w.z.: er komt geen 2de bericht vanuit het registratiesysteem.  

 

Artikel 6. Toetsing herregistratie 

                                                           
1
 Ten gevolg van vigerende wetgeving kan registratie in het register van de Stichting OKF slechts 

beëindigd worden conform het reglement registratie register voorwaarden. Na uiterlijk 5 jaar na 
registratie wordt echter bekeken of de klinisch fysicus voldoet aan de herregistratie eisen van de 
beroepsvereniging NVKF. Indien een persoon daaraan niet voldoet, verliest de persoon niet de 
registratie; de persoon zal derhalve in het register gemeld blijven staan. In het register zal ook 
bijgehouden worden of een persoon voldoet aan de herregistratie eisen.   
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a. Binnen 6 weken na ontvangst van het ingediende dossier neemt het College van Toetsing een 
besluit over de herregistratie. 

 

Artikel 7. Oordeel herregistratie 

a. Indien betrokkene naar het oordeel van het College van Toetsing voldoet aan de eisen tot 
herregistratie, dan zal het College van Toetsing de betreffende persoon als zodanig her-
registreren.  

b. Indien betrokkene naar het oordeel van het College van Toetsing niet voldoet aan de eisen tot 
herregistratie, dan: 

i. Neemt het College van Toetsing een voorlopige beslissing inhoudende een 
herregistratie voor een kortere periode dan door de beroepsvereniging NVKF 
vastgesteld, een opschorting of een doorhaling2 in het register. 

ii. Neemt het College van Toetsing contact op met betrokkene, met overlegging van 
haar besluit.  

c. Indien betrokkene naar het oordeel van het College van Toetsing niet voldoet aan de eisen tot 
herregistratie, dan kan betrokkene: 

i. Akkoord gaan met het voorlopige besluit, waarna dit besluit definitief wordt; 

ii. Niet akkoord gaan met het voorlopige besluit, waarna betrokkene herziening kan 
aantekenen conform artikel 12. 

Artikel 8. Herregistratie in Register 

a. Registratie van de bevindingen van het College van Toetsing aangaande een herregistratie vindt 
plaats in het Register van de Stichting OKF3. 

b. Een datum waarop de door het College van Toetsing genomen beslissing omtrent herregistratie 
ingaat, valt in principe  op de dag van afloop van de geldigheid van de hieraan voorafgaande 
(her)registratie4. 

c. Indien het College van Toetsing een andere datum verkiest, dan wordt dat in de beslissing 
gemotiveerd aan de betrokken persoon. 

 

Artikel 9. Herregistratie effectuering 

a. Voor een herregistratie wordt een door de Stichting OKF vastgesteld bedrag in rekening gebracht. 
b. De hoogte van dat bedrag is te vinden op de website van de Stichting OKF. 
c. Herregistratie wordt pas geeffectueerd nadat vanuit / namens betrokkene het vereiste bedrag door 

de Stichting OKF is ontvangen. 
 
 
 
UITVOERING, BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

Artikel 10. Opschorting 

a. De herregistratie  in het register kan worden  opgeschort als het College van Toetsing voor het 
einde van de geldigheid van de registratie buiten haar schuld niet tot een oordeel is kunnen 
komen aangaande het voldoen aan de eisen tot herregistratie.  

b. Een opschorting kan maximaal 12 maanden duren. 

c. Een opschorting kan worden opgeheven indien de betrokken persoon het College van Toetsing 
die informatie aanreikt waarmee het College van Toetsing alsnog tot een oordeel kan komen. 

 

Artikel 11. Doorhaling 

                                                           
2
 Gezien het gemelde onder voetnoot 1, zie voor het begrip “doorhaling” het Reglement Begrippen. 

3
 Zie voetnoot 1 

4
 Zie voetnoot 1 
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a. Een herregistratie in het register kan worden doorgehaald indien: 

i. De betrokken klinisch fysicus te kennen geeft niet langer prijs te stellen op 
herregistratie; 

ii. De betrokken klinisch fysicus komt te  overlijden; 

iii. Bij rechtswege geoordeeld wordt dat de persoon herregistratie ontnomen dient te 
worden. 

iv. Een opschorting langer dan 12 maanden duurt. 

b. Ee doorhaling in het register kan alleen via rechtswege ongedaan gemaakt worden. 
 
 
 
HERZIENING 

Artikel 12. Herziening 

Herziening tegen een beslissing door het College van Toetsing aangaande herregistratie kan worden 
aangevraagd conform het Reglement Herzieningsprocedure Voorwaarden en Reglement 
Herzieningsprocedure Uitvoering van de Stichting OKF. 
 

 


