
 

 

Bijlage 1 bij het Mandaatbesluit, vastgesteld door de CRT op 2 september 2022 en met terugwerkende kracht in werking getreden op 1 september 2022. 
 
Mandaat- en volmachtsregister 
Oorspronkelijk bevoegd orgaan: CRT 

Categorie Bevoegdheid Gemandateerden Ondertekening 
Wet open overheid (Woo) Nemen van besluit Secr + J OSecr / OJ 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Nemen van besluit Secr + J OSecr / OJ 
Archiefwet Nemen van besluit Secr + J OSecr / OJ 
Registratie en herregistratie Nemen van voorgenomen besluit Secr + B OSecr 

Nemen van besluit zonder zienswijze Secr + B OSecr 
Nemen van besluit te laat ingediende aanvraag CURK + Secr + B OVz bij CURK / OSecr bij Secr + B 
Nemen van herzien besluit CURK + Secr + B OVz bij CURK / OSecr bij Secr + B 
Nemen van beslissing op bezwaar CURK OVz 

Opleiding en erkenning  Nemen van besluit erkenning hoofdopleiders CUE  OVz 
Nemen van positief besluit erkenning POI Secr OSecr 
Nemen van negatief voorgenomen besluit erkenning POI CUE OVz 
Nemen van besluit erkenning POI na zienswijze  CUE OVz 
Nemen van besluit erkenning POI zonder zienswijze Secr OSecr 
Nemen van beslissing op bezwaar CUE  OVz 
Afgeven erkenningsverklaring Secr OSecr 

Benoemingen  Leden visitatiecommissie - OVz 
Gerechtelijke besluiten, incl. bezwaar Vertegenwoordiging in rechte Vz + Secr + J OVz 
Klachten Klachtbehandeling Secr + J OSecr / OJ 

 

Vertegenwoordiging  
Voorzitter De voorzitter voert, eventueel samen met de secretaris, op bestuurlijk niveau namens de CRT overleg met zowel interne als externe contacten. De voorzitter 

draagt zorg voor een tijdige signalering naar de CRT van aangelegenheden, waarbij vertegenwoordiging van de CRT door de secretaris of een ander daartoe 
gemandateerd lid of uitvoeringscommissie wenselijk is.  

Secretaris De secretaris voert op ambtelijk, dan wel uitvoeringsniveau namens de CRT overleg met zowel interne als externe contacten. De secretaris draagt zorg voor een 
tijdige signalering naar de CRT van aangelegenheden, waarbij vertegenwoordiging van de CRT door de voorzitter of een ander daartoe gemandateerd lid of 
uitvoeringscommissie wenselijk is.  

Commissieleden In onderlinge afstemming kan binnen de CRT worden besloten welk(e) commissielid of -leden als afgevaardigde van de CRT aanwezig is/zijn bij een overleg met 
zowel interne als externe contacten.   

 

Legenda 
CRT = Commissie Registratie en Toezicht 
CURK = Commissie Uitvoering Registratie Klinisch (neuro)psychologen 
CUE = Commissie Uitvoering Erkenningen 
VZ = (vice)voorzitter CRT 
Secr = secretaris CRT 
B = Bureaumedewerker FGzPt 
J = Juridisch adviseur FGzPt 
 

 
OVz = “Met vriendelijke groet,    OJ = “Met vriendelijke groet,  
           de Commissie Registratie en Toezicht,            namens de Commissie Registratie en Toezicht, 
           (handtekening)             (handtekening) 
           (naam voorzitter), voorzitter”            (naam juridisch adviseur), juridisch adviseur 
OSecr = “Met vriendelijke groet,  
              namens de Commissie Registratie en Toezicht,  
             (handtekening) 
             (naam secretaris), secretaris” 


