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CENTRAAL COLLEGE SPECIALISMEN FARMACIE 
 
 
 

BESLUIT 

 

COULANCEREGELING HERREGISTRATIE-EISEN IN 
VERBAND MET CORONA-CRISIS   

 
 
 
Besluit van 10 februari 2021 houdende de coulancemaatregel met betrekking tot de eisen van 
herregistratie voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers ten gevolge van de wereldwijde 
uitbraak van COVID-19 in 2020, de zgn. Corona-crisis. 
 
 
 
 
Het Centraal College Specialismen Farmacie heeft in vergadering op 10 februari 2021  
 
gelet op  artikel 10 en artikel 28 van de Regeling Specialismen Farmacie en het 

Besluit Registratie en Herregistratie Openbare Farmacie resp. 
Ziekenhuisfarmacie alsmede de onderliggende uitvoeringsreglementen 
van de SRC; 

gezien  het besluit van de Minister voor Medische Zorg dd. maart 2020 om in 
verband met de Corona-crisis tot nader order uitstel te verlenen voor de 
herregistratieveplichting voor artikel 3 en artikel 14 beroepen in de Wet 
BIG en het verzoek van de Minister aan de beroepsorganisaties om 
hieraan voor de specialismen invulling te geven; 

   
 
het navolgende Besluit formeel vastgesteld. 
 
Over de inhoud van dit Besluit hebben het Centraal College Specialismen Farmacie, de 
Specialisten Registratie Commissie, kamers Openbare Farmacie en Ziekenhuisfarmacie, en 
het KNMP-bestuur in april 2020 gezamenlijk besloten, gehoord hebbende de 
wetenschappelijke verenigingen WSO en NVZA en in afstemming met het Ministerie van 
VWS. 
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A Coulanceregeling 
 
De volgende coulancemaatregelen zijn van kracht: 
 
A1 Herregistraties 

1. Alle op 21 april 2020 lopende herregistratieperiodes van specialisten (openbaar 
apothekers en ziekenhuisapothekers) worden op dat moment met een half jaar 
verlengd. 

2. De specialist (openbaar apotheker of ziekenhuisapotheker) kan ook eerder 
herregistratie aanvragen dan met ingang van de nieuwe einddatum na verlenging, maar 
niet eerder dan met ingang van zijn oorspronkelijke herregistratiedatum. 

3. Indien in de onder A1 lid 2 bedoelde situatie wordt gekozen voor een 
herregistratiedatum tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020, dan kan de specialist de 
niet genoten verlengingsmaanden meenemen naar de nieuwe herregistratieperiode; 
vanaf 1 oktober 2020 kan hij/zij wel eerder herregistreren dan op de nieuwe datum na 
verlenging, maar worden niet gebruikte verlengingsmaanden niet overgeheveld naar 
de nieuwe herregistratieperiode. 

4. Bij op het moment van verlenging, zoals genoemd onder A1 lid 1, reeds ingediende 
maar nog niet afgehandelde herregistratie-aanvragen, wordt de verlenging bij 
herregistratie overgeheveld naar de nieuwe periode.  

5. Bij herregistratie wordt over de volledige (verlengde) herregistratieperiode 
teruggekeken, waarbij de eis van in totaal 4160 uur relevante werkervaring en 200 uur 
(met invulling conform regelgeving) nascholing geldt. 

. 
A2 Registraties 

6. Ook nieuwe registraties gedurende de verlengingsperiode, zijnde registratiedata tussen 
1 april 2020 en 1 oktober 2020, worden verlengd met een half jaar. 

 
A3 Hernieuwde inschrijvingen 

7. Ook herinschrijvingstrajecten na uitschrijving (zgn. HINU) worden verlengd met een 
half jaar. Eerder registratie aanvragen dan de datum na verlenging is toegestaan, onder 
verwijzing naar het Besluit Registratie en Herregistratie specialismen farmacie. 

 

B  Vaststelling, wijziging, inwerkingtreding  

1. Vaststelling, wijziging en bekendmaking van dit Besluit gebeurt conform de 
Regeling Specialismen Farmacie. 

2. Dit Besluit is inhoudelijk in april 2020 gezamenlijk genomen c.q. afgestemd met 
eerder genoemde partijen, gecommuniceerd met betrokkenen, en treedt derhalve 
met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 april 2020. 
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Toelichting 

In verband met de zgn. Corona-crisis ten gevolge van de wereldwijde uitbraak van het 

COVID-19 virus, heeft het Ministerie van VWS in maart 2020 diverse maatregelen genomen, 

waaronder een maatregel met betrekking tot de herregistratie van artikel 3 Wet BIG-beroepen. 

De maatregel houdt in, dat de herregistratieverplichting voor artikel 3 beroepen tot nader 

order wordt opgeschort, zodat beroepsbeoefenaren niet worden doorgehaald in het BIG-

register. 

Met de betrokken beroepsverenigingen is via de Colleges voor artikel 14 beroepen (de 

specialismen) in de tweede helft van maart 2020 spoedoverleg gevoerd hoe dit concreet vorm 

te geven voor hun specialistenregisters. Dit heeft er toe geleid, dat de minister heeft besloten 

dat ook voor artikel 14 specialismen de herregistratie kan worden opgeschort zoals voor 

artikel 3 beroepen, waarbij de vormgeving bij de sector (de colleges en registratiecommissies) 

ligt. 

Uitgangspunt is, dat tijdens de Corona-crisis niet van zorgverleners, waaronder openbaar en 

ziekenhuisapothekers, gevraagd mag worden zich na te scholen. Op het moment gaat alle 

aandacht uit naar de zorg.  

 

Voor de uitwerking voor de openbare farmacie en de ziekenhuisfarmacie, hebben voorzitters 

en secretarissen van het Centraal College Specialismen Farmacie (CC) en de beide kamers 

van de Specialisten Registratie Commissie (SRC) overleg gevoerd over de mogelijke 

maatregelen voor de specialistenregisters. Het daaruit volgende voorstel is  voorgelegd aan 

de leden van CC en SRC-kamers, aan het MT van de KNMP en de besturen van KNMP, 

WSO en NVZA. Dit voorstel is geaccordeerd. Tenslotte is het genomen besluit door het 

Centraal College vastgelegd in een formeel Besluit en voor instemming aan de Minister voor 

Medische Zorg voorgelegd. 


