Selectielijst FGzP

Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen)
Selectielijst voor de administratieve neerslag van de openbare gezag-taken van de zorgdrager FGzP
(Federatie van gezondheidszorgpsychologen),
zoals voorlopig vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering van 19 november 2013 en definitief
vastgesteld in zijn vergadering van 17 juni 2014,
over de periode vanaf 27 februari 2002 tot heden,
opgesteld door de secretaris van de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, in
opdracht van de desbetreffende zorgdrager.
Vastgesteld Staatscourant 36133, 17 december 2014
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I. Inleiding
1. De selectielijst FGzP
Een selectielijst is een instrument waarmee een organisatie bepaalt hoe lang zij haar archiefbescheiden
bewaart. Als een organisatie een openbare gezag-taak uitoefent, is zij op basis van artikel 5 van de
Archiefwet verplicht om een selectielijst voor haar openbaar gezag-taken op te stellen wanneer wordt
overgegaan tot de archivering van haar bescheiden.
Waardering, selectie en acquisitie van archieven heeft tot doel het bijeenbrengen en veiligstellen van
bronnen die het voor individuen, organisaties en maatschappelijke groeperingen mogelijk maken hun
geschiedenis te ontdekken en het verleden van staat en samenleving (en hun interactie) te
reconstrueren. Daartoe dienen de archieven of onderdelen van archieven veilig gesteld te worden die:
a. representatief zijn voor wat in de samenleving is vastgelegd;
b. representatief zijn voor de activiteiten van de leden (personen en organisaties) van een
samenleving;
c. door waarnemers als belangrijk, bijzonder of uniek worden beschouwd omdat ze de
belangrijke, bijzondere en unieke maatschappelijke ontwikkelingen, activiteiten, personen en
organisaties in een bepaalde periode weerspiegelen.
De FGzP heeft als openbaar gezag-taak de inschrijving van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten
zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (de Wet
BIG) juncto artikel 3, eerste lid van de Wet BIG. Dit heeft geleid tot de onderhavige selectielijst voor
de openbaar gezag-taken.
2. Ingangsdatum
Als ingangsdatum voor de openbaar gezag-taken wordt de datum van oprichting van de vereniging
FGzP gehanteerd. Dit was 27 februari 2002.
3. Aanpak en verantwoording
Het hoofd Bureau FGzP, een medewerkster FGzP en de secretaris van de RSG (Registratiecommissie
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog) van de FGzP hebben de onderhavige selectielijst ontwikkeld
in overleg met het Nationaal Archief te Den Haag. In dit kader vond strategisch informatieoverleg
plaats tussen een vertegenwoordiger van het Nationaal Archief en een vertegenwoordiger van de FGzP.
Van dit overleg is schriftelijk verslag gemaakt. Daarnaast heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen op 3 april 2014 op voordracht van de FGzP met ingang van 1 april 2014 een extern
deskundige benoemd. Dit is de heer drs. J.A.C. Delimon. De heer Delimon was van 2001 tot 2010
voorzitter van het bestuur van de FGzP. Hij is psychotherapeut (Wet BIG) en klinisch psycholoog (Wet
BIG). Daarnaast heeft hij ruime bestuurlijke ervaring, onder meer als lid van het algemeen bestuur
van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en lid van het dagelijks bestuur van de sector
gezondheidszorg van het NIP. Op dit moment is hij voorzitter van de Kamer Psychotherapeut. De
extern deskundige heeft de voorgenomen selectielijst beoordeeld vanuit het perspectief van andere
belanghebbenden dan de FGzP. Op 2 juni 2014 bracht de extern deskundige schriftelijk advies uit. Het
bestuur FGzP heeft het advies overgenomen.
Het bestuur FGzP heeft vervolgens de selectielijst voor de openbaar gezag-taken definitief vastgesteld
op 17 juni 2014. De selectielijst voor de openbaar gezag-taken is daarna ter vaststelling aangeboden
aan het Nationaal Archief.
4. Verslag van de externe vaststellingsprocedure
In september 2013 is de ontwerp-selectielijst aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) aangeboden. In mei 2014 is de selectielijst ter advisering toegestuurd aan de benoemde
externe deskundige. Van het gevoerde overleg over de inhoud van de selectielijst is een verslag
gemaakt, dat met de selectielijst ter inzage is gelegd.
Vanaf 1 oktober 2014 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage bij de
registratiebalie van de studiezaal en op de website van het Nationaal Archief (hiernaar werd verwezen
vanuit de website van het ministerie van OCW), hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant. Van
(historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.
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Daarop werd de selectielijst op 8 december 2014 door de algemene rijksarchivaris namens de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld. Deze beschikking is
gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2014, nr. 36133, d.d. 17 december [NA/2014/14967]).
5. Korte geschiedenis en taken van de FGzP
De vereniging FGzP is op 27 februari 2002 opgericht bij notariële akte. De FGzP is een
privaatrechtelijke vereniging met twee leden: het NIP en de NVO. Het NIP is het Nederlands Instituut
van Psychologen te Utrecht en de NVO is de Nederlandse vereniging van pedagogen en
onderwijskundigen. De FGzP kent de volgende organen: het bestuur, het College Specialismen
Gezondheidszorgpsycholoog (CSG), de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
(RSG) en de accreditatiecommissie. De RSG wordt in haar bestuursrechtelijke besluitvorming
geadviseerd door een externe adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet
bestuursrecht. De FGzP is gevestigd te Utrecht waar een ondersteunende eenheid is gehuisvest: het
Bureau FGzP.
De FGzP is op basis van artikel 14, eerste lid van de Wet BIG bevoegd om specialismen bovenop het
basisberoep in te stellen. Als de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vervolgens van
mening is dat de instelling van een bepaald specialisme wenselijk is ter bevordering van een goede
uitoefening van de gezondheidszorg, kan hij de beroepstitel van dit specialisme wettelijk erkennen. De
openbaar gezag-taak van de FGzP ontstaat op de datum van de wettelijke erkenning van een
dergelijke beroepstitel. De openbaar-gezag taak van de FGzP is de inschrijving van
gezondheidszorgpsychologen in een register van specialisten in de gezondheidszorgpsychologie. De
uitvoering van de openbaar-gezag taak is neergelegd bij de RSG op basis van artikel 14, tweede lid
onder e. van de Wet BIG.
De Minister heeft tot op heden twee specialismen van de FGzP wettelijk erkend: de klinisch psycholoog
in 2005 en de klinisch neuropsycholoog in 2008. Het is verboden om deze titels te voeren zonder te
voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden.
In 2014 waren ruim 2.000 klinisch psychologen ingeschreven bij de RSG en ruim 100 klinisch
neuropsychologen.
Het orgaan dat is belast met het opstellen van regelingen met betrekking tot de eisen die gesteld
worden aan de inschrijving van specialisten is het CSG. De Raad van State heeft op 29 augustus 2012
(onder meer nummer 201113045/1/A2) uitgemaakt dat de regelingen van het CSG regelingen zijn van
zuiver privaatrechtelijke aard. Het vaststellen van deze regelingen is derhalve geen openbaar gezagtaak. De regelingen moeten wél ter instemming worden voorgelegd aan de Minister van VWS. De
instemmingsbesluiten worden gepubliceerd in de Staatscourant.
De RSG heeft behalve de openbaar gezag-taak van inschrijving van specialisten geen andere openbaar
gezag-taken. De erkenning van de opleidingsinstellingen en het houden van toezicht op de uitvoering
van de regels door de opleidingsinstellingen (artikel 14, tweede lid onder e. van de Wet BIG) zijn geen
openbaar gezag-taken. Deze processen zijn daarom niet in dit document verwerkt.
De openbaar gezag-taak van de RSG tot inschrijving van specialisten omvat meerdere processen. Zo
moet op basis van Europese regelgeving (Richtlijn nr. 2005/36/EG) aan een besluit tot inschrijving een
besluit tot erkenning van de beroepskwalificatie vooraf gaan. Dit geldt zowel voor aanvragers met een
Nederlands diploma als voor aanvragers met een buitenlandse beroepskwalificatie.
Een inschrijving in een register van de RSG is vijf jaar geldig. De betrokken specialist moet na die vijf
jaar aan de RSG om herregistratie verzoeken. Voor herregistratie gelden specifieke vereisten op het
gebied van werkervaring en deskundigheidsbevordering. Als een specialist niet om herregistratie
verzoekt, wordt zijn inschrijving van rechtswege doorgehaald. Doorhaling vindt ook plaats ten gevolge
van een tuchtrechtelijke maatregel. Dit is dus een andere vorm van doorhaling dan de doorhaling van
rechtswege. Soms komt het voor dat een voormalig specialist van wie de registratie is doorgehaald,
opnieuw wil worden ingeschreven. Hij moet in dat geval bij de RSG een verzoek tot herintreding
indienen.
De RSG is de houder van de registers van de gezondheidszorgpsycholoog-specialisten. Het register van
het basisberoep van gezondheidszorgpsycholoog wordt gehouden door het CIBG (Centraal
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Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg) te Den Haag, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie
van VWS.
De registers van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten bestaan naast de papieren dossiers uit een
elektronische database waarin alle ingeschreven specialisten staan opgenomen met de datum van
eerste inschrijving, datum/data van herregistratie, datum van herintreding en datum van doorhaling
van de specialist. De database van een register blijft bestaan zo lang als het specialisme bestaat
waarvoor een register is ingesteld. Wanneer het specialisme waarvoor een register is ingesteld wordt
opgeheven, wordt de bijbehorende database vernietigd. Dit is tot op heden nog niet voorgekomen.
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6. Structuur en beschrijving van de processen
6.1. De beschrijvingseenheden
Bij de beschrijving van de processen in de selectielijst wordt de volgende standaard van
beschrijvingseenheden gebruikt:
Nummer: een volgnummer voor het proces op de selectielijst;
Actor: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het proces. Als er meerdere actoren
mogelijk zijn, wordt de actor genoemd die in de praktijk als hoofdverantwoordelijk wordt gezien;
Proces: een inhoudelijke beschrijving en afbakening van het proces;
Grondslag: op grondslag waarvan het proces wordt uitgevoerd. Deze is te vinden in de regelgeving van
het CSG, van het bestuur FGzP en in de wet in formele zin;
Product: de archiefbescheiden die bij de uitvoering van het proces door de FGzP worden ontvangen of
opgemaakt;
Waardering: bevat de bewaartermijn van de producten. Met de letter ‘V’ wordt op termijn vernietigen
bedoeld. Hieraan wordt per proces een bewaartermijn in jaren toegevoegd met eventueel aanvullende
bepalingen;
Opmerkingen: Hier worden belangrijke opmerkingen bij het proces geplaatst, zoals mogelijk
afwijkende bewaartermijnen of aandachtspunten inzake de dossiervorming.
6.2. Criteria voor waardering en uitzondering
De processen van de FGzP zijn getoetst aan de volgende zes algemene selectiecriteria. Processen
worden gewaardeerd als blijvend te bewaren indien:
 het proces betrekking heeft op de voorbereiding en bepaling van beleid van de FGzP op
hoofdlijnen;
 het proces betrekking heeft op de evaluatie van het beleid van de FGzP op hoofdlijnen;
 het proces betrekking heeft op de verantwoording van het beleid op hoofdlijnen aan andere
actoren;
 het proces betrekking heeft op de (her)inrichting van andere organisaties belast met beleid op
hoofdlijnen;
 het proces betrekking heeft op handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop
beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt;
 het proces betrekking heef op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en is tevens direct gerelateerd
aan of vloeit direct voort uit voor Nederland bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.
Bij de vaststelling van de processen is uitgegaan van de ordeningsstructuur van de archivering van de
FGzP. Een aandachtspunt daarbij is dat de kerntaak van de FGzP leidt tot de vorming van
persoonsdossiers. Veel van deze persoonsdossiers blijven vele jaren tot het dynamisch archief van de
FGzP (RSG) behoren door het proces van herregistratie. Een gezondheidszorgpsycholoog-specialist
wordt door de herregistratie immers steeds na 5 jaar opnieuw geregistreerd voor een nieuwe periode
van vijf jaar. Ook kan het voorkomen dat een voormalig specialist na verloop van een aantal jaren om
herintreding verzoekt en dat dit verzoek wordt gehonoreerd.
Dit leidde tot de volgende waardering van de verschillende producten in de processen van de RSG:
- na het verstrijken van een termijn van vijf jaar worden in het geval van een positief en een
negatief besluit over de erkenning van de beroepskwalificatie, de registratie, de herregistratie,
de doorhaling of de herintreding (de processen 1 tot en met 4), de onderliggende stukken
(product 2) vernietigd. Op advies van de extern deskundige is voor een termijn van vijf jaar
gekozen omdat hierdoor gedurende vijf jaar de onderliggende stukken beschikbaar blijven die
tot de desbetreffende besluiten hebben geleid. Dit kan nodig zijn bij een verdenking ná
besluitvorming van frauduleus handelen gepleegd door de aanvrager of bij een bezwaarschrift
dat wordt ingediend na het verstrijken van de bezwaartermijn van zes weken;
- 30 jaar voor alle overige producten, met uitzondering van de database;
- voor de elektronische database: zo lang als het specialisme waarvoor het register is ingesteld
bestaat.
Op basis van artikel 5 onder e. van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te
vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen die van bijzonder
cultureel of maatschappelijk belang zijn, van vernietiging worden uitgezonderd.
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II. De processen
Nummer: 1
Actor: RSG
Proces: de erkenning van de beroepskwalificatie van een persoon
Grondslag: Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog, Besluit specialisme klinische
psychologie, Besluit specialisme klinische neuropsychologie, Besluit buitenslands gediplomeerde
gezondheidszorgpsycholoog-specialisten
Product 1: aanvraagformulier erkenning, kopie Nederlands diploma, besluit
Product 2: onderliggende stukken bij aanvraag erkenning buitenlandse beroepskwalificatie,
onderliggende stukken bij aanvraag erkenning op basis van een overgangsregeling
Waardering:
- Product 1: V30
- Product 2: V5
Opmerkingen: Nummer: 2
Actor: RSG
Proces: de afwijzing van een verzoek om erkenning van de beroepskwalificatie van een persoon
Grondslag: Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog, Besluit specialisme klinische
psychologie, Besluit specialisme klinische neuropsychologie, Besluit buitenslands gediplomeerde
gezondheidszorgpsycholoog-specialisten
Product 1: aanvraagformulier erkenning, kopie Nederlands diploma, besluit
Product 2: onderliggende stukken bij aanvraag erkenning buitenlandse beroepskwalificatie,
onderliggende stukken bij aanvraag erkenning op basis van een overgangsregeling
Waardering:
- Product 1: V30
- Product 2: V5
Opmerkingen: Nummer: 3
Actor: RSG
Proces: het registreren, hernieuwd registreren (herregistratie) en laten herintreden van personen in
een register van de RSG
Grondslag: Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog, Besluit specialisme klinische
psychologie, Besluit specialisme klinische neuropsychologie, Besluit herregistratie, Besluit herintreding,
Besluit buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten
Product 1: aanvraagformulier, besluit, certificaat registratie
Product 2: onderliggende stukken bij aanvraag registratie, herregistratie, herintreding
Product 3: opname van persoonsgegevens, gegevens over werkervaring en deskundigheidsbevordering
en datum besluit RSG in de elektronische database
Waardering:
- product 1: V30
- product 2: V5
- product 3: zo lang als het desbetreffende specialistenregister bestaat
Opmerkingen: Nummer: 4
Actor: RSG
Proces: de afwijzing van een verzoek om registratie, herregistratie, herintreding en de doorhaling van
een persoon uit een register van de RSG
Grondslag: Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog, Besluit specialisme klinische
psychologie, Besluit specialisme klinische neuropsychologie, Besluit herregistratie, Besluit herintreding,
Besluit buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten
Product 1: aanvraagformulier, besluit
Product 2: onderliggende stukken bij aanvraag registratie, herregistratie, herintreding, bij besluit
doorhaling en bij mededeling doorhaling
Product 3: opname van persoonsgegevens, gegevens over werkervaring en deskundigheidsbevordering
en datum besluit RSG in de elektronische database
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Waardering:
- product 1: V30
- product 2: V5
- product 3: zo lang als het desbetreffende specialistenregister bestaat
Opmerkingen: Nummer: 5
Actor: RSG
Proces: het beslissen op een bezwaarschrift met betrekking tot de nummers 1 tot en met 4
Grondslag: Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog, Algemene wet bestuursrecht
Product: onderliggende stukken bij aanvraag erkenning buitenlandse beroepskwalificatie,
onderliggende stukken bij aanvraag erkenning op basis van een overgangsregeling, onderliggende
stukken bij aanvraag registratie, herregistratie, herintreding, onderliggende stukken bij besluit
doorhaling, advies bezwaarschriftencommissie, verslag hoorzitting bezwaarschriftencommissie, besluit
op bezwaar
Waardering: V30
Opmerking: het gaat hier om de bezwaarschriftenprocedure zoals bedoeld in de Algemene wet
bestuursrecht.
Nummer: 6
Actor: RSG
Proces: het voeren van een bestuursrechtelijke procedure met betrekking tot de nummers 1 tot en
met 4
Grondslag: Specialismenregeling gezondheidszorgpsycholoog, Algemene wet bestuursrecht
Product: onderliggende stukken bij aanvraag erkenning buitenlandse beroepskwalificatie,
onderliggende stukken bij aanvraag erkenning op basis van een overgangsregeling, onderliggende
stukken bij aanvraag registratie, herregistratie, herintreding, onderliggende stukken bij besluit
doorhaling, advies bezwaarschriftencommissie, verslag hoorzitting bezwaarschriftencommissie, besluit
op bezwaar, processtukken, uitspraak rechtbank, uitspraak Raad van State, uitspraak Europese Hof
van Justitie
Waardering: V30
Opmerkingen: -
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