
 

 

Reglement Kwaliteitshuis Fysiotherapie 
 

A. Instelling Kwaliteitshuis Fysiotherapie 
 
Artikel 1 Instelling Kwaliteitshuis Fysiotherapie  

1.1 Op grond van artikel 3 lid 2 van de statuten van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor 

Fysiotherapie (KNGF), waarin is bepaald dat het KNGF de kwaliteit van de beroepsuitoefening en 

wetenschapsbeoefening op het gebied van fysiotherapie bevordert en bewaakt door onder meer 

het in stand houden van een kwaliteitsregister, is het Kwaliteitshuis Fysiotherapie ingericht. Het 

Kwaliteitshuis Fysiotherapie is tot stand gebracht vanuit het samengaan van het KNGF en de 

Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).  

 

1.2 Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie wordt gevormd door twee registers:  

- een register voor registratie op individueel niveau, het Individueel Register Fysiotherapie 

- een register voor registratie op praktijk/organisatie niveau, het Praktijkregister Fysiotherapie 

 

Artikel 2 Doelstelling Kwaliteitshuis Fysiotherapie 

Het KNGF heeft met de inrichting van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie tot doel het bevorderen en 

transparant maken van de kwaliteitszorg van de fysiotherapeutische beroepsuitoefening op zowel 

individueel als op praktijk/organisatie niveau zowel intra- als extramuraal in Nederland en Nederlandse 

Antillen door middel van het op vrijwillige basis registreren van fysiotherapeuten, netwerken en 

praktijkhouders in de daartoe door de beroepsgroep gehouden registers. 

 

Artikel 3 Taakstelling Kwaliteitshuis Fysiotherapie 

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie heeft tot taak: 

- Uitvoering te geven aan alle administratieve taken die met registervoering op individueel- en 

praktijk/organisatie niveau verbonden zijn; 

- Het bewaken van en het houden van toezicht op de vraag of hetgeen als beleid is vastgesteld, 

op een juiste, volledige en tijdige wijze is uitgevoerd. 

 

Artikel 4 Inrichting van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie 

De uitvoeringsorganisatie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie bestaat uit de volgende commissies: 

- Registratiecommissie Fysiotherapie, die oordeelt over registratie, herregistratie, herintreding 

en dispensatie aan de hand van het vastgestelde beleid; 

- Accreditatiecommissie Fysiotherapie, die oordeelt over accreditatieaanvragen op zowel 

individueel als collectief niveau aan de hand van het vastgestelde beleid; 

- Beroepscommissie Fysiotherapie Kamer Registratie en Kamer Accreditatie, die zorg draagt 

voor de bewaking van en het houden van toezicht op het uitgevoerde beleid; 

De commissies worden bij hun taken ondersteund door het Bureau Registervoering Fysiotherapie. Het 

Bureau Registervoering Fysiotherapie faciliteert daarnaast de gebruikersgroepen binnen het 

kwaliteitshuis, namelijk de (geregistreerde) fysiotherapeuten, praktijkhouders en de 

scholingsaanbieders. 

 

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie wordt als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie binnen het KNGF 

gepositioneerd en doet jaarlijks schriftelijk verslag van haar werkzaamheden aan het bestuur KNGF en 

aan de directeur.  

 



 

B.  Governance van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie 
 
Artikel 5 Benoeming commissies uitvoeringsorganisatie 

5.1 De leden van de Registratiecommissie Fysiotherapie, de Accreditatiecommissie Fysiotherapie en 

de Beroepscommissie Fysiotherapie worden voor de eerste maal benoemd door de stuurgroep 

SKF-KNGF1 en daarna op bindende voordracht van een door de stuurgroep SKF-KNGF ingerichte 

benoemingscommissie, door het bestuur KNGF. De benoemingscommissie handelt op verzoek van 

bestuur KNGF. 

 

5.2 Commissieleden worden benoemd voor een periode van vier jaar met eenmalig de mogelijkheid 

tot verlenging voor eenzelfde termijn. Bij een eerste benoeming worden de leden voor 

respectievelijk 2, 3 en 4 jaar benoemd. Er wordt conform die aanstellingstermijnen een rooster 

van aftreden vastgesteld. 

 

5.3 De door de benoemingscommissie te volgen procedures ten aanzien van benoeming van 

commissieleden voor de uitvoeringsorganisatie en de procedure voor voordracht en benoeming 

van de leden van de benoemingscommissie, worden vastgelegd in de Uitvoeringsregeling 

benoemingscommissie Kwaliteitshuis Fysiotherapie. 

- Indien bestuur KNGF van oordeel is dat de bindende voordracht van de 

benoemingscommissie in onvoldoende mate past bij de profielschets wordt de voordracht 

gemotiveerd aan de benoemingscommissie teruggegeven; 

- De benoemingscommissie doet binnen acht weken na teruggave een nieuwe bindende 

voordracht; 

- Indien bestuur KNGF van oordeel is dat ook de nieuwe voordracht van de 

benoemingscommissie in onvoldoende mate past bij de profielschets zal bestuur KNGF dit 

gemotiveerd aan de benoemingscommissie kenbaar maken en zelf een kandidaat selecteren 

en voor benoeming voordragen aan de ALV; 

- In de voordracht aan de ALV motiveert bestuur KNGF, met inachtneming van de 

privacyregels, en met uiterste discretie omtrent de eerder voorgedragen personen, waarom 

zij afwijkt van de voordracht van de benoemingscommissie; 

- Voor goedkeuring van de voordracht door bestuur KNGF is een meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen vereist. 

 

 

Artikel 6 Taakstelling Registratiecommissie Fysiotherapie 

De Registratiecommissie Fysiotherapie heeft tot taak te oordelen over registratie- en 

herregistratieverzoeken van (herintredende) fysiotherapeuten en praktijken aan de hand van het 

vastgestelde registratiebeleid. Tevens heeft de Registratiecommissie Fysiotherapie te oordelen over 

dispensatieverzoeken van zowel praktijkhouders als van individuele fysiotherapeuten. 

 

Artikel 7 Samenstelling Registratiecommissie Fysiotherapie 

7.1 De Registratiecommissie Fysiotherapie bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf leden, die op 

basis van hun kennis, expertise en affiniteit beschikken over voldoende beoordelingsvermogen 

om uitvoering te kunnen geven aan de hierboven genoemde taken. 

 

7.2 Leden van de Registratiecommissie Fysiotherapie kunnen geen zitting hebben in: 

• het bestuur KNGF 

• het bestuur van een beroepsinhoudelijke vereniging 

• de Kwaliteitsraad Fysiotherapie 

• elk ander gremium waarbij sprake is van onverenigbaarheid van functies, door 

belangenverstrengeling.  

 
1 De Stuurgroep KNGF-SKF is ingesteld door de besturen KNGF en SKF gezamenlijk en bestaat uit de volgende personen: Dr Henri Kiers, voorzitter 
SKF, mr. G van Woerkom, voorzitter KNGF, H. Gosselink, bestuurslid SKF, B. Engelsma, bestuurslid KNGF en mr. H. Post, directeur KNGF 



 

Artikel 8 Schorsing en ontslag van de Registratiecommissie Fysiotherapie 

8.1 Het bestuur KNGF is bevoegd om op advies van de benoemingscommissie over te gaan tot 

schorsing van de leden van de Registratiecommissie Fysiotherapie indien: 

• Er een redelijk vermoeden is dat niet is gehandeld conform de gedragscode functionarissen 

• Er een redelijk vermoeden is van conflicterende belangen 

• Er een redelijk vermoeden is van defungeren 

 

Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door 

verloop van die termijn. 

 

8.2 Het bestuur KNGF is bevoegd om op advies van de benoemingscommissie over te gaan tot 

ontslag van de leden van de Registratiecommissie Fysiotherapie indien: 

• Er niet is gehandeld conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

• Er sprake van conflicterende belangen 

• Er sprake is van defungeren 

 

Een profiel van de leden en voorzitter van de Registratiecommissie Fysiotherapie staat opgenomen in de 

Uitvoeringsregeling van de Registratiecommissie Fysiotherapie. 

 

Artikel 9 Vergoeding Registratiecommissie Fysiotherapie 

Voor de werkzaamheden die de leden van de Registratiecommissie Fysiotherapie in het kader van hun 

taakstelling uitvoeren ontvangen zij een vergoeding zoals is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling 

Vergoedingen Registervoering Fysiotherapie. 

 

Artikel 10 Taakstelling Accreditatiecommissie Fysiotherapie 

10.1  De Accreditatiecommissie Fysiotherapie geeft uitvoering aan het accreditatiebeleid zoals dat is 

vastgesteld en is vastgelegd in het Accreditatiebeleid Fysiotherapie, waarbij zij oordeelt over 

collectieve en individuele accreditatie aanvragen. 

 

10.2 Tevens oordeelt de Accreditatiecommissie Fysiotherapie over ingediende bezwaarschriften van 

scholingsaanbieders en individuele fysiotherapeuten op afgewezen accreditatieaanvragen. 

 

Artikel 11 Samenstelling Accreditatiecommissie Fysiotherapie 

11.1 De Accreditatiecommissie Fysiotherapie bestaat uit tenminste zeven leden, waarvan twee leden 

met aantoonbare ervaring op het gebied van onderwijs, die als voorzitter respectievelijk 

vicevoorzitter benoemd worden. Daarnaast bestaat de Accreditatiecommissie Fysiotherapie bij 

voorkeur uit ten minste vijf leden die vanuit hun eigen expertise kunnen oordelen over 

accreditatie aanvragen aan de hand van de criteria zoals die zijn opgesteld door de Kwaliteitsraad 

Fysiotherapie.   

 

11.2  Leden van de Accreditatiecommissie Fysiotherapie kunnen geen zitting hebben in: 

• het bestuur KNGF 

• het bestuur van een beroepsinhoudelijke vereniging 

• de Kwaliteitsraad Fysiotherapie 

• elk ander gremium waarbij sprake is van onverenigbaarheid van functies door 

belangenverstrengeling  

 

Artikel 12 Schorsing en ontslag Accreditatiecommissie Fysiotherapie 

12.1  Het bestuur KNGF is bevoegd om op advies van de benoemingscommissie over te gaan tot 

schorsing van de leden van de Accreditatiecommissie Fysiotherapie indien: 

• Er een redelijk vermoeden is dat niet is gehandeld conform de gedragscode functionarissen  

• Er een redelijk vermoeden is van conflicterende belangen 

• Er een redelijke vermoeden is van onethisch gedrag 

• Er een redelijk vermoeden is van defungeren 



 

Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door 

verloop van die termijn. 

 

12.2  Het bestuur KNGF is bevoegd om op advies van de benoemingscommissie over te gaan tot 

ontslag van de leden van de Accreditatiecommissie Fysiotherapie indien; 

• Er niet is gehandeld conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

• Er sprake van conflicterende belangen 

• Er sprake is van defungeren. 

 

Een profiel van de leden en voorzitter van de Accreditatiecommissie Fysiotherapie staat opgenomen in 

de Uitvoeringsregeling van de Accreditatiecommissie Fysiotherapie. 

 

Artikel 13 Vergoeding Accreditatiecommissie Fysiotherapie 

Voor de werkzaamheden die de leden van de Accreditatiecommissie Fysiotherapie in het kader van hun 

taakstelling uitvoeren ontvangen zij een vergoeding zoals is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling 

Vergoedingen Registervoering Fysiotherapie. 

 

Artikel 14 Taakstelling Beroepscommissie Fysiotherapie, kamer Accreditatie en kamer 

Registratie  

14.1  Tegen een besluit van de Registratiecommissie Fysiotherapie en/of Accreditatiecommissie 

Fysiotherapie staat onafhankelijk beroep open bij de Beroepscommissie Fysiotherapie. De 

Beroepscommissie Fysiotherapie heeft twee Kamers: 

- Kamer Registratie voor beroepszaken aangaande registratie en herregistratie 

aangelegenheden voor fysiotherapeuten en praktijkhouders 

- Kamer Accreditatie voor beroepszaken aangaande accreditatie aangelegenheden.  

 

14.2 De Beroepscommissie Fysiotherapie, Kamer Registratie geeft uitvoering aan beroepszaken die 

door fysiotherapeuten en praktijkhouders aanhangig worden gemaakt tegen besluiten van de 

Registratiecommissie Fysiotherapie. 

 

14.3  De Beroepscommissie Fysiotherapie, Kamer Accreditatie geeft uitvoering aan beroepszaken die 

door scholingsaanbieders of fysiotherapeuten aanhangig worden gemaakt tegen besluiten van de 

Accreditatiecommissie Fysiotherapie.  

 

Artikel 15 Samenstelling Beroepscommissie Fysiotherapie  

15.1  De Beroepscommissie Fysiotherapie, Kamer Registratie bestaat uit tenminste drie doch bij 

voorkeur uit vijf leden. 

- Een voorzitter met als profiel jurist 

- Twee leden zijn werkzaam als fysiotherapeut (niet zijnde praktijkhouder) 

- Twee leden zijn werkzaam als praktijkhouder 

 

15.2 De Beroepscommissie Fysiotherapie, Kamer Accreditatie bestaat uit tenminste zeven leden  

- Een voorzitter met als profiel jurist 

- Twee leden zijn werkzaam als fysiotherapeut 

- Drie leden zijn werkzaam als verbijzonderd fysiotherapeut  

- Een lid heeft onderwijskundige expertise 

 
15.3  Leden van de Beroepscommissie Fysiotherapie kunnen geen zitting hebben in: 

• het bestuur KNGF 

• het bestuur van een beroepsinhoudelijke vereniging 

• de Kwaliteitsraad Fysiotherapie 

• elk ander gremium waarbij sprake is van onverenigbaarheid van functies door 

belangenverstrengeling.  

 



 

Artikel 16 Schorsing en ontslag Beroepscommissie Fysiotherapie 

16.1 Het bestuur KNGF is bevoegd om op advies van de benoemingscommissie over te gaan tot 

schorsing van de leden van de Beroepscommissie Fysiotherapie indien; 

• Er een redelijk vermoeden is dat niet is gehandeld conform de gedragscode functionarissen Er 

een redelijk vermoeden is van conflicterende belangen 

• Er een redelijk vermoeden is van defungeren 

 

Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door 

verloop van die termijn. 

 

16.2 Het bestuur KNGF is bevoegd om op advies van de benoemingscommissie over te gaan tot 

ontslag van de leden van de Beroepscommissie Fysiotherapie indien; 

• Er niet is gehandeld conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

• Er sprake van conflicterende belangen 

• Er sprake is van onethisch gedrag 

• Er sprake is van defungeren 

 

Een profiel van de leden en voorzitter van de Beroepscommissie Fysiotherapie staat opgenomen in de 

Uitvoeringsregeling van de Beroepscommissie Fysiotherapie. 

 

Artikel 17 Vergoeding Beroepscommissie Fysiotherapie  

Voor de werkzaamheden die de leden van de Beroepscommissie Fysiotherapie in het kader van hun 

taakstelling uitvoeren ontvangen zij een vergoeding zoals is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling 

Vergoedingen Registervoering Fysiotherapie. 

 

Artikel 18 Bureau Registervoering Fysiotherapie 

Het Bureau Registervoering Fysiotherapie [hierna: het Bureau] is een onafhankelijke opererende 

ambtelijke organisatie onder leiding van de directeur van het KNGF. De directeur benoemt de met de 

uitvoering belaste werknemers en bewaakt de onafhankelijke uitoefening van taken die de betreffende 

werknemers op basis van dit Reglement zijn opgedragen.  

 

Artikel 19 Openbare registers   

19.1  De registers van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie zijn openbare registers. Via de daartoe 

geëigende communicatiekanalen worden geregistreerde fysiotherapeuten en praktijken zichtbaar 

gemaakt voor patiënten, verwijzers, collega’s en zorgverzekeraars.  

 
19.2  Aan een ieder die zulks verlangt wordt door de beheerder van de registers meegedeeld:  

- Of een persoon in een register is ingeschreven  

- Of een praktijk in een in het register staat geregistreerd 

- Of een persoon in een Deel- en/of Aantekeningenregister staat geregistreerd 

- Of een persoon in welk ander register behorende bij het individuele register staat 

geregistreerd 

- In welk onderdeel van het praktijkregister een praktijk staat geregistreerd 

- Wat begin- en einddata zijn van registratietermijnen. 

Deze gegevens zijn via een hiervoor ingerichte website of op andere elektronische wijze, 

openbaar voor derden toegankelijk. 

 

19.3  De in de registers opgenomen gegevens kunnen worden gebruikt, mits passend bij de doelen en 

de kerntaken van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie en met in acht name van de regels van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor de volgende doeleinden: 

a. Ten behoeve van de publicatie op een hiervoor ingerichte website of ten behoeve van het op 

andere elektronische wijze voor derden openbaar toegankelijk maken  

b. Ten behoeve van het samenstellen van overzichten in een vorm waarin deze niet zijn te 

herleiden naar een individueel persoon 



 

c. Voor het aanschrijven van de in het individueel register ingeschreven personen in het kader 

van beleidsondersteunend of wetenschappelijk onderzoek die de volksgezondheid betreffen 

d. Ten behoeve van (elektronische) gegevensuitwisseling met de door het KNGF aangewezen 

samenwerkingspartners, zoals aangesloten beroepsinhoudelijke verenigingen, Vektis  

 

Door het verzoek tot registratie in één dan wel in beide kwaliteitsregisters in te dienen, verklaart de 

fysiotherapeut c.q. praktijkhouder zich tevens akkoord met hetgeen in dit artikel staat vermeld. 

 

Artikel 20 Vaststellen tarief voor deelname aan de registers 

20.1 Het bestuur KNGF is bevoegd de tarieven voor deelname aan de registers vast te stellen. 

 

20.2  De vastgestelde tarieven worden op de website gepubliceerd 

 

Artikel 21 Opstellen en wijzigen van uitvoeringsregelingen Kwaliteitshuis Fysiotherapie 

De kaders en criteria die ten grondslag liggen aan de uitvoeringsregelingen worden bepaald door de 

Kwaliteitsraad Fysiotherapie. Ten behoeve van de uitvoering van vastgesteld beleid kunnen door het 

Kwaliteitshuis Fysiotherapie uitvoeringsregelingen worden opgesteld die door de Kwaliteitsraad 

Fysiotherapie worden vastgesteld.  

 

Artikel 22  Overgangsregeling 

De inrichting van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie laat onverlet dat vigerende herregistratie normen van 

zowel de individuele kwaliteitsregeling van de registratieperiode 1 januari 2020 tot en met 31 december 

2024 uit KRF NL als de kwaliteitsregelingen individueel en praktijkregister van de Stichting Keurmerk 

Fysiotherapie van toepassing blijven tot en met de laatste dag van de lopende registratie. 

 

Na afronding van het proces van herregistratie worden, zowel voor de individuele fysiotherapeut als 

voor de praktijk, de reglementen en uitvoeringsregelingen van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie van 

toepassing. 

 

Artikel 23 Inwerkingtreding  

Dit Reglement heeft haar grondslag in het Besluit tot oprichting Kwaliteitshuis Fysiotherapie ALV d.d. 29 

september 2021: 

Dit Reglement wordt aangehaald als “Reglement Kwaliteitshuis Fysiotherapie” en treedt in werking op 1 

december 2021, tenzij de Stuurgroep SKF-KNGF bepaalt dat aanvullende besluitvorming door de ALV 

noodzakelijk is.  

Dit Reglement kan alleen gewijzigd worden met instemming van de Algemene Ledenvergadering KNGF.  


