REGISTRATIEREGLEMENT
Préambule
1.

Opname in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten is uitsluitend voorbehouden aan
haptotherapeuten die in het bezit zijn van een geldig Bewijs van Geregistreerd GZHaptotherapeut, uitgereikt door de Commissie voor Individuele Registratie en die praktijk
uitoefenen (A-leden).

2.

Opname in de ledenlijst is uitsluitend voorbehouden aan:
a. Haptotherapeuten die in het bezit zijn van het Bewijs van Geregistreerd GZHaptotherapeut, uitgereikt door de Commissie voor Individuele Registratie en die
praktijk uitoefenen (A-leden).
b. Haptotherapeuten die in het bezit zijn van het Bewijs van Geregistreerd GZHaptotherapeut, uitgereikt door de Commissie voor Individuele Registratie en die geen
praktijk uitoefenen (B-leden).
(voor A- en B-leden):
Herregistratie vindt na een periode van vijf (5) jaar plaats: op één (1) januari direct volgend op
deze vijf (5) jaar en als de haptotherapeut voldoende nascholingspunten heeft behaald.

Artikel 1 - Bewijs van Geregistreerd GZ-Haptotherapeut en registratie
1.1

Aanvragen om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van het Bewijs van Geregistreerd
GZ-Haptotherapeut en / of opgenomen te worden in het Kwaliteitsregister van GZHaptotherapeuten en in de ledenlijst van de Vereniging dienen schriftelijk, middels een
daarvoor bestemd aanvraagformulier, te worden ingediend bij de Commissie voor Individuele
Registratie.
1.1.1

Recent afgestudeerden (tot één jaar):
Deze aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen indien men een kopie
van een diploma kan overleggen van een door de Vereniging geaccrediteerde
beroepsopleiding tot haptotherapeut. De datum van het behalen van het diploma
mag niet langer dan één (1) jaar voor de aanvraag liggen.

1.1.2

Niet recent afgestudeerden:
Deze aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen indien men bewijzen
van (na)scholingsactiviteiten kan overleggen welke gevolgd zijn aan een door de
Vereniging geaccrediteerde beroepsopleiding tot haptotherapeut en welke
overeenkomen met tenminste twaalf (12) nascholingspunten. De datum van de laatst
gevolgde nascholingsactiviteit mag niet langer dan één (1) jaar voor deze aanvraag
liggen.

1.2

Aanvragen zoals genoemd in artikel 1.1 van dit reglement zullen door de Commissie voor
Individuele Registratie binnen drie (3) maanden na ontvangst worden gecontroleerd en
afgehandeld.
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1.3

De beslissing omtrent deze aanvragen wordt door deze Commissie schriftelijk aan de
aanvrager(s) meegedeeld.

Artikel 2 - Kosten
Aan het verkrijgen van het Bewijs van Geregistreerd GZ-Haptotherapeut en aan de registratie in het
Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten zijn kosten verbonden, zowel voor inschrijving alsook
voor mutaties.
Artikel 3
Einde opname in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten en / of einde lidmaatschap (voor Aleden).
3.1

Een in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten ingeschreven lid kan door de
Commissie voor Individuele Registratie hieruit worden verwijderd, waarna vervolgens - na
bindend advies van de Commissie voor Individuele Registratie - door het Bestuur het
lidmaatschap wordt opgezegd:
3.1.1

Als hij één (1) jaar of langer de haptotherapie niet heeft beoefend.

3.1.2

Als hij niet voldaan heeft aan de nascholingsbepalingen, zoals omschreven in het
Reglement voor Nascholing en (her)registratie.

3.1.3

Als hij definitief in gebreke is gebleven met betrekking tot de betaling van de
verenigingscontributie en het lidmaatschap door het Bestuur van de Vereniging is
opgezegd, zoals staat omschreven in artikel 6 lid 1.c. en lid 1.d. van de Statuten.

3.1.4

Na beslissing door de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie.

3.1.5

In alle overige gevallen als bepaald in artikel 6 van de Statuten.

3.2

Van de beslissing tot het verwijderen uit het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten doet
de Commissie voor Individuele Registratie onverwijld schriftelijk mededeling aan de
betrokken persoon.

3.3

Hij die krachtens het bepaalde uit het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten is
verwijderd, kan op aanvraag opnieuw in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten
worden opgenomen indien hij (opnieuw) aan het gestelde in het Registratiereglement
voldoet. Heeft het bepaalde betrekking op de nascholingsverplichting dan dient hij op de
datum van de nieuwe aanvraag over 60 nascholingspunten te beschikken, behaald in de 5 jaar
voorafgaand aan de datum van deze aanvraag.

3.4

Voor opname in de ledenlijst van de Vereniging en het verkrijgen van het Bewijs van
Geregistreerd GZ-Haptotherapeut en voor opname in het Kwaliteitsregister van GZHaptotherapeuten komen uitsluitend in aanmerking zij die vallen onder de categorie zoals
vermeld onder punt 2a in de préambule van dit reglement.

Einde aspirant lidmaatschap (voor B-leden).
3.5

Een in de ledenlijst ingeschreven aspirant lid kan door de Commissie voor Individuele
Registratie hieruit worden verwijderd, waarna vervolgens - na bindend advies van de
Commissie voor Individuele Registratie - door het Bestuur het aspirant lidmaatschap wordt
opgezegd:
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3.5.1

Als hij definitief in gebreke is gebleven met betrekking tot de betaling van de
verenigingscontributie en het lidmaatschap door het Bestuur van de Vereniging is
opgezegd, zoals omschreven staat in artikel 6 lid 1.c. en lid 1.d. van de Statuten.

3.5.2

Als hij niet voldaan heeft aan de nascholingsbepalingen, zoals omschreven in het
Reglement Nascholing en (her)registratie.

3.6

Van de beslissing tot het verwijderen van een aspirant lid uit de ledenlijst doet het Bestuur
onverwijld schriftelijk mededeling aan de betrokken persoon.

3.7

Hij die krachtens het bepaalde als aspirant lid uit de ledenlijst is verwijderd, kan op aanvraag
opnieuw als aspirant lid in de ledenlijst worden opgenomen indien hij (opnieuw) aan het
gestelde in het Registratiereglement voldoet.

3.8

Voor opname in de ledenlijst komen uitsluitend in aanmerking zij die vallen onder de
categorie zoals vermeld onder punt 2b in de préambule van dit reglement.

Artikel 4
Richtlijnen m.b.t. de toepassing van de haptotherapie voor geregistreerde GZ-Haptotherapeuten
(A-leden).
4.1

Haptotherapie mag slechts worden toegepast door diegenen die zijn ingeschreven /
opgenomen in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten.

4.2

Elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut dient zich te houden aan het gestelde in het
Reglement voor het Toezicht voor de Haptotherapie en is onderworpen aan het gestelde in
het Reglement voor de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie.

4.3

Elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut is verplicht nascholing te volgen ter continuering van
de registratie in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten.

4.4

Van elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut wordt verwacht mee te werken aan registratie
en evaluatie van het effect van haptotherapie op een door de Vereniging voorgestelde wijze.

4.5

Declaratie van haptotherapie geschiedt zodanig dat geen andere behandelingsvorm dan
haptotherapie gedeclareerd kan worden.

4.6

Elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut is verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het beroep GZ-Haptotherapeut af te sluiten.

4.7

Elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut is verplicht zich te houden aan de bepalingen zoals
omschreven in het Reglement met betrekking tot de Therapieaccommodatie waarin het
beroep van GZ-Haptotherapeut wordt uitgeoefend.

4.8

Elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut is verplicht zich te houden aan de bepalingen zoals
omschreven in het Reglement voor het gebruik van het Keurmerk “GZ-Haptotherapeut” en
voor het gebruik van het logo van de Vereniging.
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