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Verantwoording

Wettelijk kader voor de selectie van overheidsarchieven
Ingevolge artikel 3 van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276) dient de overheid haar archiefbescheiden
in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Onder 'archiefbescheiden'
worden niet slechts papieren documenten te verstaan, maar alle bescheiden, die, ongeacht hun vorm,
door een overheidsorgaan zijn ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd zijn daaronder te
berusten. Ook digitaal vastgelegde informatie valt dus onder de werking van de archiefwetgeving.
Het in goede en geordende staat bewaren van archiefbescheiden houdt onder meer in dat een overheidsarchief op gezette tijden wordt geschoond. In dat verband schrijft de Archiefwet 1995 (Stb. 1995,
276) zowel een vernietigingsplicht (art. 3) als de overbrengingsplicht (art. 12) voor. Beide plichten
rusten op degene die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van het desbetreffende archief: de zorgdrager.
De verplichting tot overbrenging bepaalt dat de zorgdrager zijn archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar ter blijvende bewaring overbrengt naar een
archiefbewaarplaats. Wat de archiefbescheiden van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat
betreft, is de aangewezen archiefbewaarplaats het Nationaal Archief in Den Haag. Het Nationaal Archief is een onderdeel van de Rijksarchiefdienst (RAD). Deze dienst ressorteert onder de Minister van
OCW en staat onder leiding van de Algemeen Rijksarchivaris.
In verband met de selectie van hun archiefbescheiden zijn zorgdragers verplicht hiertoe selectielijsten
op te stellen. In een selectielijst dient te worden aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging, dan wel voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Voorts dient een selectielijst de termijnen aan te geven waarna de te vernietigen bestanddelen dienen te worden vernietigd.
Een selectielijst is naar haar aard een duurzaam instrument. Het ligt in de rede dat een organisatie
een vastgestelde lijst niet eenmalig toepast maar (zonodig in geactualiseerde vorm) blijft hanteren om
de periodieke aanwas van archiefmateriaal te selecteren. Een selectielijst vormt zo een belangrijk
onderdeel van het instrumentarium voor het beheer van de documentaire informatievoorziening in
een overheidsorganisatie.
Bij het ontwerpen van een selectielijst dient krachtens art. 2, lid 1 van het Archiefbesluit 1995 (Stb.
1995, 671) rekening gehouden te worden met:
•
•
•
•

de taak van het desbetreffende overheidsorgaan;
de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen;
de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed;
het belang van de in de bescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, recht- of
bewijszoekenden en historisch onderzoek.

Voorts moeten ingevolge art. 3 van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 671) bij het ontwerpen van
een selectielijst ten minste betrokken zijn een deskundige op het gebied van de organisatie en taken
van het desbetreffende overheidsorgaan, een deskundige ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van dat orgaan en (een vertegenwoordiger van) de Algemeen Rijksarchivaris.
Wat betreft de geldigheidsduur van de selectielijst wordt uitgegaan van de wettelijke periode van twintig jaar vanaf de vaststelling. Dit laat uiteraard onverlet dat de selectielijst (of een bepaald onderdeel
daarvan) binnen deze termijn zal komen te vervallen, indien dit mocht worden bepaald bij de vaststelling (via de aangewezen archiefwettelijke weg) van een nieuwe dan wel herziene selectielijst.
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Doel en werking van het Basis Selectiedocument
Een Basis Selectiedocument (BSD) is een bijzondere vorm van een selectielijst. In de regel heeft een
BSD niet zozeer betrekking op (alle) archiefbescheiden van één (enkele) organisatie, als wel op het
geheel van de bescheiden die de administratieve neerslag vormen van het overheidshandelen op een
bepaald beleidsterrein. Een BSD kan bestaan uit één of meer selectielijsten.
Een BSD wordt opgesteld op basis van institutioneel onderzoek. In een Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) worden de taken en bevoegdheden van alle actoren op een beleidsterrein beschreven.
Het niveau waarop geselecteerd wordt, is dus niet dat van de stukken zelf, maar dat van de handelingen waarvan die archiefbescheiden de administratieve neerslag vormen. Een BSD is daarom geen
opsomming van (categorieën) stukken, maar een lijst van handelingen waarbij elke handeling is voorzien van een waardering en indien van toepassing een vernietigingstermijn.
Het opgestelde ontwerp-BSD wordt voorgelegd aan de Raad van Cultuur en op verschillende plaatsen ter inzage gelegd. Na eventuele wijziging van het ontwerp-BSD kan worden overgegaan tot de
vaststelling. Het BSD wordt vastgesteld in een gezamenlijk besluit van de minister belast met het
cultuurbeleid (tegenwoordig de minister van OCW) en de betrokken zorgdrager(s).

Functies van het BSD
• Voor de zorgdrager is het BSD van belang voor de bedrijfsvoering als mogelijke basis voor ordeningsplannen.
• Voor de zorgdrager dient het BSD als verantwoording tegenover de recht- en bewijszoekende
burger, die de mogelijkheid heeft tijdens de ter inzage legging invloed uit te oefenen op het bewaar- en vernietigingsbeleid (Archiefbesluit 1995, art.2, eerste lid, onder d).
• Voor de minister belast met het cultuurbeleid (vertegenwoordigd door de Algemeen Rijksarchivaris) vormt het BSD samen met het verslag van het driehoeksoverleg de verantwoording inzake
het bewaarbeleid vanuit het cultureel-historisch belang (Archiefbesluit 1995, art. 2, eerste lid, onder c).
• Voor de Centrale Archief Selectiedienst is het BSD het uitgangspunt voor de Institutionele Toegangen.
De afbakening van de selectielijst
Deze selectielijst betreft de vervanging van de in 2002 (Stcrt. 2002, 15) vastgestelde selectielijst voor
het beleidsterrein Medische beroepen en opleidingen in de periode 1940-1990. Deze lijst is gebaseerd op het rapport institutioneel onderzoek Kwakzalverij is nooit uit te roeien: ‘mundus vult decipi’
(rapport nr. 2 uit de PIVOT-reeks) en is uitsluitend vastgesteld voor de actor minister van Volksgezondheid. Met het vaststellen van deze nieuwe selectielijst is de lijst van 2002 ingetrokken en kan
deze dus niet meer als selectie-instrument worden gehanteerd.
Ten opzichte van het initiële institutionele onderzoek en de selectielijst is een aanzienlijk aantal wijzigingen verwerkt. Deze zijn opgenomen in de concordantie die achter de selectielijst is opgenomen.
Actualisatie van de lijst is noodzakelijk, omdat in de jaren negentig de inzichten op dit beleidsterrein
ingrijpend zijn gewijzigd en de wet- en regelgeving is aangepast.
Voor de periode na 1990 is aanvullend onderzoek verricht naar het handelen van de overheid op het
terrein van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg. Dit is noodzakelijk, omdat in de jaren 90
de wetgeving binnen het beleidsterrein is gewijzigd, waardoor het optreden van de overheid een
nieuw karakter heeft gekregen. Met de komst van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg
(BIG) is het oude systeem van vergunningen verdwenen. Het nieuwe systeem gaat uit van registratie
van beroepsbeoefenaren.
De rol van het ministerie van VWS is gewijzigd en een aantal nieuwe actoren is ontstaan. Het voornaamste voorbeeld hiervoor is het Centraal Informatiepunt Beroepen in de Gezondheidszorg (CIBG)
dat als onderdeel, tegenwoordig is het een agentschap, van het ministerie van VWS alle registraties
in de gezondheidszorg verzorgt
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Van een groot aantal handelingen is de afbakening in periode aangepast. In de oude lijst kennen de
handelingen een eindafbakening. Deze is in de nieuwe lijst komen te vervallen in alle gevallen dat de
handeling nog actueel is.
In vergelijking met de oude lijst is een aantal handelingen komen te vervallen en is een groot aantal
handelingen nieuw geformuleerd. Een korte weegave is opgenomen in de paragraaf Ontwikkeling van
de taken.
De selectielijst voor het beleidsterrein Beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg heeft raakvlakken met een aantal andere beleidsterreinen. Voorbeelden van flankerende beleidsterreinen zijn
de inspectie in de gezondheidszorg en geneesmiddelenbeleid. Daarom zijn de volgen zijn de volgende bepalingen opgenomen in de afbakening:
1. Handelingen betreffende het toezicht op de gezondheidszorg en de daaruit voortvloeiende inspectietaken zijn/worden opgenomen in de selectielijst betreffende het toezicht op de gezondheidszorg (rapport 5 in de PIVOT-reeks)
2. Handelingen betreffende bepalingen hoe een arts dient om te gaan met medicijnen in zijn praktijk
of huisapotheek zijn opgenomen in de selectielijst over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (rapport 13 in de PIVOT-reeks)
3. Handelingen betreffende het internationale beleid zijn opgenomen in de selectielijst die de internationale aspecten in de gezondheidszorg behandelt (rapport 115 in de PIVOT-reeks)
4. Handelingen betreffende het verlenen van subsidies binnen de gezondheidszorg zijn opgenomen
in het rapport volksgezondheidssubsidies (rapport 133 in de PIVOT-reeks)
5. Handelingen betreffende de taken van het openbaar ministerie die voortvloeien uit het medisch
tuchtrecht zijn opgenomen in de selectielijst voor het openbaar ministerie (rapport 153 in de PIVOT-reeks)
6. Handelingen betreffende de organisatie, de inrichting van commissies en agentschappen zijn niet
in deze lijst opgenomen. Zij vallen onder de selectielijst organisatie rijksoverheid (rapport 143 in
de PIVOT-reeks).
7. Handelingen betreffende de registratie van medische beroepen door de registratiecommissies zijn
opgenomen in de selectielijst die voor de Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering
van de Geneeskunst (KNMG).

Ontwikkeling van de taken
De beleidsdoelstelling op het beleidsterrein beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg is het
creëren, vanuit de verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg, van een officieel gelegaliseerde
groep van medische beroepsbeoefenaren, die voldoet aan vastgelegde opleidingseisen. Hierdoor is
de kwaliteit van de beroepsuitoefening grotendeels gewaarborgd. Het beleidsterrein heeft altijd behoord tot het taakgebied volksgezondheid. Voor dit taakgebied zijn verschillende ministeries verantwoordelijk geweest. Het betreft:
• de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (1994 – heden)
• de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) (1982 – 1994)
• de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (VoMil) (1971 – 1982)
• de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (SZV) (1951 – 1971)
• de minister van Sociale Zaken (1933 – 1951)
Op dit beleidsterrein kunnen de navolgende hoofdlijnen worden beschreven.
Vanaf 1865 is aan academisch opgeleide artsen een monopolie verleend voor het verrichten van medische handelingen. In samenhang hiermee worden bevoegdheden omschreven van apothekers en
vroedvrouwen/verloskundigen. De opkomst van nieuwe beroepen heeft aanvullende wetgeving noodzakelijk gemaakt. Vanaf 1876 komen er regelingen voor de tandheelkunde, aanvankelijk tandmeesters,
vanaf 1913 tandartsen, die vanaf 1947 een academische opleiding krijgen. Er geldt een algemeen verbod
tot uitoefening van de geneeskunst door anderen dan degenen aan wie de bevoegdheid uitdrukkelijk is
toegekend. Er ontstaat een stelsel van beroepsbescherming.
In 1921 wordt het beroep van verpleegkundige bij de wet geregeld. Voor de paramedische beroepen
komt in 1963 een raamwet tot stand. Daarna is aandacht gevraagd over een aantal nieuwe beroepen,
zoals dat van psychotherapeut en klinisch psycholoog. In het kader van de totstandkoming van de vrije
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markt binnen de Europese gemeenschap zijn richtlijnen tot stand gekomen, die van invloed zijn op de
toelating van buitenslands gediplomeerden.
Vanaf 1865 regelt de overheid, dat zij toezicht uitoefent door inspecteurs van het staatstoezicht tot de
krachtens de wet toegelaten medische beroepsbeoefenaren. Vanaf 1930 biedt medisch tuchtrecht een
bijdrage aan de handhaving van het kwaliteitsniveau inzake de beroepsuitoefening. Inspecteurs van de
volksgezondheid spelen bij het indienen van klachten een centrale rol. Tevens richt dit toezicht zich op de
bestrijding en juridische vervolging van allen, die onbevoegd de geneeskunst uitoefenen.
Door de ontwikkelingen op het beleidsterrein dreigt in de jaren 60 een wildgroei. Vooral de vraag welke
beroepen bevoegd zijn om medische handelingen uit te voeren staat centraal. Verschillende commissies
adviseren over de status van alternatieve geneeswijzen. In 1973 wordt de staatscommissie Medische
Beroepsuitoefening ingesteld. Deze commissie heeft als doel te adviseren over de nieuwe structurering
van de medische beroepen en opleidingen in Nederland. Als resultaat adviseert de commissie een nieuwe wet op te stellen. Dit is de eerste aanzet voor de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg.
Medio jaren 80 wordt gehoor gegeven aan de vraag de uitoefening van de geneeskunst te herzien. Alle
oude wetten moeten worden vervangen door één nieuwe wet. Deze wet moet als doelstelling hebben dat
de kwaliteit van de beroepsuitoefening verbetert en de patiënt beter wordt beschermd tegen onzorgvuldig
handelen door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
In 1993 wordt de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) vastgesteld (Stb. 1993, 655).
De wet BIG regelt de uitoefening van beroepen in de gezondheidszorg niet meer vanuit een perspectief
van verboden in de geneeskunst, maar vanuit het perspectief van registratie van beroepen die binnen de
gezondheidszorg. De kwaliteit van de zorg staat centraal. Daarom wordt een aantal zaken bij wet vastgelegd:
• titelbescherming: door het benoemen van een aantal beroepen en het stellen van duidelijke eisen
aan de opleidingen wordt duidelijk wie binnen de wetgeving zijn beroep mag uitoefenen;
• registratie: alleen wanneer je bent geregistreerd in een register mag je als beroepsoefenaar actief
zijn in de gezondheidszorg. Om geregistreerd te mogen worden, moet je voldoen aan de eisen
zoals die zijn geformuleerd op het gebied van vakbekwaamheid en gevolgde opleiding
• specialismen: de verschillende specialismen worden voortaan benoemd en door de minister van
VWS erkend.
• Voorbehouden handelingen: bepaalde medische handelingen mogen voortaan uitsluitend worden
uitgevoerd door vastgelegde groepen van beroepsbeoefenaren.
Naast deze vakspecifieke bepalingen is in de wet BIG ook tuchtrecht aangepast. Het tuchtrecht is
voortaan van toepassing voor alle beroepen in de gezondheidszorg en niet meer uitsluitend voor medische beroepen. Daarnaast verliest het tuchtrecht zijn besloten karakter. Voortaan wordt ook de patiënt of de klager gehoord en deze krijgt inzicht in de stukken en heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen.
De wet BIG wordt gefaseerd ingevoerd. Voor het voornaamste deel van de wet geldt dat deze in werking treedt in 1997 (Stb. 1997, 553). Dit betekent tevens dat de meeste oude wetten en regelingen
per 1997 zijn ingetrokken.
De registratie van beroepen in de gezondheidszorg wordt in eerste instantie uitgevoerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In 2000 wordt deze taak gemandateerd aan een nieuw te
vormen agentschap: het Centraal Informatiepunt Beroepen in de Gezondheidszorg (CIBG).
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Actorenoverzicht

De minister onder wie Volksgezondheid ressorteert
Het beleidsterrein Volksgezondheid is sinds 1945 onderdeel geweest van verschillende ministeries.
Het betreft:
• de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (1994 – heden)
• de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) (1982 – 1994)
• de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (VoMil) (1971 – 1982)
• de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (SZV) (1951 – 1971)
• de minister van Sociale Zaken (1933 – 1951)

Bestuursorganen, commissies en werkgroepen

BIG-register (1995-2007) / Centraal Informatiepunt Beroepen in de Gezondheidszorg (CIBG)
(1998- )
Het BIG-register is ingesteld in 1995 en is formeel een onderdeel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De taak is het inrichten en beheren van een register voor de verschillende beroepsgroepen in de gezondheidszorg. In 2000 wordt het takenpakket uitgebreid met onder andere de registratie
vakbekwaamheidverklaringen buitenslands gediplomeerden. Per 1 mei 2000 is het BIG register ondergebracht bij het Centraal Informatiepunt Beroepen in de Gezondheidszorg (CIBG). In 2003 verandert de organisatievorm. Het CIBG wordt als agentschap van het ministerie van VWS ingesteld (Stcrt.
2002, 243).
Stichting Nederlands Instituut van Psychologen – Nederlandse Vereniging van Pedagogen en
Onderwijskundigen (NIP-NVO) (2004-2005)
De Stichting NIP-NVO is in 1997 opgericht met als doel te beoordelen of psychologen en pedagogen
voldoen aan de in de wet BIG gestelde eisen aan de titel van gezondheidspsycholoog. In het kader
van de overgangsregeling gezondheidspsychologen heeft het ministerie van VWS de stichting gemandateerd (Stcrt. 2004, 69) om besluiten te nemen omtrent het verlenen van gehele of gedeeltelijke
ontheffing van onderdelen van de postdoctorale opleiding tot gezondheidspsycholoog. In 2005 is deze taak weer vervallen.

Adviesorgaan (1945- )
Onder deze noemer vallen alle adviescommissies en andere adviserende organen die in de periode
vanaf 1945 actief zijn geweest op het beleidsterrein. Deze organen adviseren de minister van Volksgezondheid voornamelijk over de afbakening en inrichting van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg. Met name in de jaren 60 en 70 hebben veel adviezen bijgedragen tot de nieuwe inrichting van het beleidsterrein met als uiteindelijke resultaat de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg. De onderstaande lijst pretendeert niet volledig te zijn, maar geeft wel een goed beeld van
de adviesorganen die zijn ingesteld:
• Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening (Commissie de Vreeze)
• Adviescommissie Opleiding Tandarts
• Commissie implementatie opleidingscontinuüm en taakbeschikking (Commissie Le Grand)
• Commissie Buitenlandse Geneeskundigen;
• Commissie Buitenlandse Verloskundigen;
• Commissie Buitenlandse Tandartsen;
• Commissie Buitenlandse Apothekers;
• Commissie Buitenlandse Apothekersassistenten;
• Centrale Commissie Opleiding Diploma A-Verpleegkundige;
• Permanent Adviesorgaan voor de B-Opleiding;
• Permanent Adviesorgaan voor de Z-Opleiding
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commissie van Advies voor het Beroep van Logopedist;
Commissie van Advies Methoden Mensendieck en Cesar;
Commissie van Advies voor het Beroep van Diëtist;
Commissie van Advies voor het Beroep van Chiropodist;
Commissie van Advies voor het Beroep van Orthoptist;
Commissie van Advies voor het Beroep van Radiologisch Laborant;
Commissie van Advies voor het Beroep van Mondhygienist;
Commissie van Advies voor het Beroep van Ergotherapeut;
Adviescommissie Oefentherapeuten- Cesar;
Adviescommissie Diëtisten;
Adviescommissie Mondhygienisten;
Adviescommissie Orthoptisten;
Adviescommissie Radiologisch en Radiotherapeutisch Laboranten;
College van Advies inzake het Beroep van Fysiotherapeut;
Adviescommissie Oefentherapeuten- Mensendieck;
Adviescommissie Ergotherapeuten;
Adviescommissie Logopedisten;
Adviescommissie Podotherapeuten;

Raad voor de buitengewone geneeskundige en farmaceutische voorziening (1971–1997)
Deze raad is ingesteld met de Noodwet geneeskundigen (Stb. 1971, 396) en heeft tot taak de ministers in geval van buitengewone omstandigheden te adviseren inzake vraagstukken van geneeskundige en farmaceutische voorzieningen.
Regionaal medisch tuchtcollege (1930-1997)
De regionaal medisch tuchtcolleges zijn ingesteld bij de Wet medisch tuchtrecht (Stb. 1928, 222). De
tuchtcolleges hebben de taak een uitspraak te doen bij klachten en zaken tegen medici. Tevens doen
zij uitspraak bij het fysiek of psychisch niet meer kunnen uitoefenen van het beroep van arts. De regionale tuchtcolleges zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Groningen, Zwolle en Eindhoven. Met de
inwerkingtreding van de Wet BIG houden de regionaal tuchtcolleges op te bestaan. Ze gaan met een
nieuwe taak en een nieuwe naam verder als Regionaal tuchtcollege gezondheidszorg.
Centraal medisch tuchtcollege(1930-1997)
Het centraal medisch tuchtcollege is ingesteld bij de Wet medisch tuchtrecht (Stb. 1928, 222). Het
Centraal college is gevestigd in Den Haag en behandelt bezwaren en beroepen tegen uitspraken van
een regionaal college.
Regionaal tuchtcollege gezondheidszorg (1997- )
Dit college is ingesteld met de wet BIG (Stb, 1993, 655). Net als het regionaal medisch tuchtcollege
houdt het regionaal tuchtcollege gezondheidszorg zich bezig met klachten en tuchtzaken. Nieuw is
echter dat het tuchtcollege nu tuchtzaken behandeld van alle beroepen in de gezondheidszorg die in
het register zijn opgenomen, dus ook de paramedische beroepen. Daarnaast worden onbevoegdheidverklaringen niet meer door het tuchtcollege behandeld. Die taak berust nu bij het College van
medisch toezicht.
Centraal tuchtcollege gezondheidszorg (1997 - )
Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) is in Nederland de hoogste rechter die
oordeelt over klachten tegen beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg. De bevoegdheden van het college zijn geregeld in de wet BIG en het daarop berustende Tuchtrechtbesluit BIG. Het
CTG is een rechter in hoger beroep en behandelt alleen beroepszaken voornamelijk tegen beslissingen van de tuchtrechters in eerste aanleg, de regionale tuchtcolleges. Het CTG is gevestigd in Den
Haag.
College van medisch toezicht (1997- )
Het College van medisch toezicht is ingesteld bij de wet BIG (Stb. 1993, 655) Het college houdt zich
bezig met het beslissen over het doorhalen uit het register van personen die ongeschikt zijn voor hun
werk als gevolg van hun lichamelijke en/ of geestelijke toestand of hun gewoonte van misbruik van
drank of verdovende middelen.
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Commissie buitenslands gediplomeerden (1996-)
De commissie buitenlands gediplomeerden is ingesteld met het Besluit buitenlands gediplomeerden
volksgezondheid (Stb. 1996, 69). De commissie heeft als taak de minister te adviseren in zaken betreffende verschillende aspecten, zoals het bepalen welken getuigschriften en diploma’s ook in Nederland kunnen worden erkend.
Stuurgroep modernisering opleidingen en beroepsuitoefening in de gezondheidszorg (MOBG)
(2004-2006)
De Stuurgroep modernisering opleidingen en beroepsuitoefening in de gezondheidszorg (Stuurgroep
MOBG) is ingesteld bij besluit van 16 februari 2004 (Stcrt. 2004, 38).
De stuurgroep heeft als doel binnen een periode van 5 jaar de beroepenstructuur en de zorgopleidingen te moderniseren tot een samenhangend stelsel met een daarbij passende besturingsstructuur.
Eind 2006 wordt de stuurgroep opgeheven (Stcrt. 2006, 249). Het werk van de stuurgroep wordt
voortgezet door het College voor de beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg (CBOG), een in
2006 door vijf grote veldpartijen opgerichte private stichting. De veldpartijen zijn: Verpleegkundigen &
Verzorgenden Nederland (V&VN), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst (KNMG), de vereniging Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland (GGZ Nederland),
de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen en de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (NVZ-STZ).
Voorlopige commissie van advies registratie psychotherapeuten (1986-1999)
Deze commissie is bij ministeriële beschikking ingesteld in 1986 met als doel de minister van VWS te
adviseren over de registratie van psychotherapeuten. Met de inwerkingtreding van de wet BIG kan
deze commissie worden opgeheven.
Raad voor de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Raad BIG) (1993-1997)
Met de inwerkintreding van de wet BIG (Stb. 1993, 655, art. 116) is de Raad BIG ingesteld. Deze
Raad heeft als taak de minister van VWS en de Tweede Kamer te adviseren over wijzigingen van de
wet BIG en onderliggende besluiten. Met de inwerkingtreding van het nieuwe adviesstelsel is de Raad
BIG weer opgeheven (Stb. 1997, 63, art XCI, B). De taken zijn overgenomen door de Gezondheidsraad. De handelingen voor deze raad zijn opgenomen in de selectielijst Adviesorganen in de gezondheidszorg (Stcrt. 1998, 61).
De minister van Justitie
Op het terrein van beroepen en opleidingen speelt de minister van Justitie alleen een rol waar het
gaat om het tuchtrecht. Het tuchtrecht vormt feitelijk een onderdeel van het Nederlandse rechtssysteem. De minister van Justitie is verantwoordelijk voor de juridische aspecten van het tuchtrecht.

Daarnaast zijn onder meer nog de volgende actoren van belang (hiervan zijn geen handelingen opgenomen in deze lijst):
- de minister van Economische Zaken
De minister van Economische Zaken was in de periode 1994 – 2003 verantwoordelijk voor de operatie ‘Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit’ (MDW). In totaal werden in die periode 69
projecten uitgevoerd. Op het onderhavige beleidsterrein zijn van belang de werkgroepen ‘Toetredingsbelemmeringen medische beroepen’ en ‘Verpleegkundigen en verzorgenden in het ziekenhuis’.
- de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de bekostiging en het
algemeen beleid ten aanzien van de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), het hoger
beroepsonderwijs (HBO) en het wetenschappelijk onderwijs (WO).
In dit kader stelt de minister van OCW o.a. commissies in, bijv. betreffende de structuur van de hogere opleidingen in de gezondheidszorg (d.d. 26 november 1969, nr. SPO 160644), de Commissie
marktprikkels voor medische opleidingen (d.d. 30 januari 2002, nr. WO/2002/2339) en de Commissie
innovatie mondzorg (Stcrt. 2005, nr. 186).
- beroepsverenigingen
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Zoals bijv. de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).
- werkgeversverenigingen
Zoals bijv. de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Vereniging van Academische Ziekenhuizen (VAZ) en de Stichting Beroeps Opleiding tot Huisarts (SBOH).
- onderwijsorganisaties
Zoals bijv. de HBO-raad, het Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen van de Vereniging
Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (DMW-VSNU) en Calibris (kenniscentrum voor leren in
de praktijk in zorg, welzijn en sport).
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Selectiedoelstelling

Het BSD is opgesteld in overeenstemming met de selectiedoelstelling van de RAD/PIVOT. Tijdens de
behandeling van de ontwerp-Archiefwet 1995 in de Tweede Kamer verwoordde de Minister van WVC
op 13 april 1994 deze doelstelling als volgt: het mogelijk maken van een reconstructie van de hoofdlijnen van het handelen van de overheid. Door het Convent van Rijksarchivarissen is de selectiedoelstelling vertaald als 'het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van
de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring'.

Selectiecriteria

Uitgaande van de algemene selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1998 een (gewijzigde) lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Met behulp van die algemene criteria wordt in een BSD een
waardering toegekend aan de handelingen die door middel van het institutioneel onderzoek in kaart
zijn gebracht.
De algemene selectiecriteria van PIVOT zijn positief geformuleerd; het zijn bewaarcriteria. Is een
handeling op grond van een criterium gewaardeerd met B ('blijvend te bewaren'), dan betekent dit dat
de administratieve neerslag van die handeling te zijner tijd geheel dient te worden overgebracht naar
het Nationaal Archief.
De neerslag van een handeling die niet aan één van de selectiecriteria voldoet, wordt op termijn vernietigd. De waardering van de desbetreffende handeling luidt dan V (‘vernietigen’), onder vermelding
van de periode waarna de vernietiging dient plaats te vinden. De neerslag die uit dergelijke handelingen voortvloeit, is dus niet noodzakelijk geacht voor een reconstructie van het overheidshandelen op
hoofdlijnen.
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Algemeen selectiecriterium

Toelichting

1.
Handelingen die betrekking
hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het
oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of
het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling
van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de
doeleinden en de instrumenten.

2.
Handelingen die betrekking
hebben op evaluatie van beleid op
hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen
van de inhoud, het proces of de effecten van beleid.
Hieruit worden niet persé consequenties getrokken zoals
bij terugkoppeling van beleid.

3.
Handelingen die betrekking
hebben verantwoording van beleid
op hoofdlijnen aan andere actoren

Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over
beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4.
Handelingen die betrekking
hebben op (her)inrichting van
organisaties belast met beleid op
hoofdlijnen

Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5.
Handelingen die bepalend
zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen
van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6.
Handelingen die betrekking
hebben op beleidsuitvoering op
hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd
aan of direct voortvloeien uit voor
het Koninkrijk der Nederlanden
bijzondere tijdsomstandigheden en
incidenten

Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van
oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van
noodwetgeving.

Overigens kan, ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 neerslag van bepaalde, als te
vernietigen gewaardeerde handelingen, betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder
cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.
Naast de algemene criteria kunnen er in een BSD, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstelling, in overleg met de RAD beleidsterreinspecifieke criteria worden geformuleerd. Deze criteria
worden doorlopend genummerd, waarbij wordt aangesloten bij de zes algemene criteria (dus vanaf
7).
De vernietigingstermijnen van de neerslag van de met ‘V’ (= vernietigen) gewaardeerde handelingen
zijn vastgesteld in overleg met deskundigen van dit ministerie op dit terrein.
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Verslag van de vaststellingsprocedure

Volgt.
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Leeswijzer van de handelingen

De handelingen worden beschreven in handelingenblokken. Daarin worden de volgende items beschreven:
Handelingnr.
Handeling

Periode
Grondslag

Product

Opmerking
Waardering

Dit is het volgnummer van de handeling. Dit nummer is overgenomen uit het RIO.
Dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of
op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling meestal overeen
met een procedure of een werkproces.
Hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld, wordt de handeling nog steeds uitgevoerd.
Dit is de wettelijke basis op grond waarvan de actor de handeling verricht.
Vermeld worden:
• de naam (citeertitel) van de wet, de Algemene Maatregel van Bestuur, het Koninklijk Besluit of de ministeriële regeling;
• het betreffende artikel en lid daarvan;
• de vindplaats, dwz. de vermelding van Staatsblad of Staatscourant
• wijzigingen in de grondslag en het vervallen hiervan.
Wanneer er geen wettelijke grondslag voor een handeling bestaat, kan de bron worden genoemd waarin de betreffende handeling staat vermeld.
Hier staat het product vermeld waarin de handeling resulteert of zou moeten resulteren. Opsommingen geven een indicatie van de producten en zijn niet altijd uitputtend.
Vaak wordt volstaan met een algemeen omschreven eindproduct.
Deze aanvullende informatie wordt slechts vermeld wanneer de strekking van de handeling toelichting behoeft.
Waardering van de handeling in B (bewaren) of V (vernietigen).
Indien vernietigen, dan vermelding van de vernietigingstermijn.
Indien bewaren, dan vermelding van het gehanteerde selectiecriterium.
Eventueel een nadere toelichting op de waardering.
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Handelingen

Actor: Minister onder wie volksgezondheid ressorteert

Algemeen
(1.)
Handeling:
Periode:
Product:
Waardering:
(2.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:

Opmerking:
Waardering:

Het voorbereiden, mede vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
1945 nota’s, rapporten
B 1,2

Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van wetten betreffende
beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
1945 1
o.a.
•
Wet uitoefening geneeskunst (Stb. 1865, 60)
•
Wet uitoefening tandheelkunst (Stb. 1876, 117)
•
Wet inzake bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker, verloskundige en apothekersbediende (Stb. 1878, 222)
•
Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 702)
•
Medische tuchtwet (Stb. 1928, 222)
•
Wet op de paramedische beroepen (Stb. 1963, 113)
•
Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb. 1963, 289)
•
Noodwet geneeskundigen (Stb. 1971, 396)
•
Wet beroepen individuele gezondheidszorg (Stb. 1993, 655)
Heeft ook betrekking op de departementale voorbereiding van wetten die (nog niet) in
werking zijn getreden en op ‘wetten’ die niet in het Staatsblad zijn verschenen.
B1

(3.)
vervallen
(4.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:

Het voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van algemene maatregelen van bestuur betreffende beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
1945 o.a.
•
Wet uitoefening geneeskunst (Stb. 1865, 60)
•
Wet uitoefening tandheelkunst (Stb. 1876, 117)
•
Wet inzake bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker, verloskundige en apothekersbediende (Stb. 1878, 222)
•
Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 702)
•
Medische tuchtwet (Stb. 1928, 222)
•
Wet op de paramedische beroepen (Stb. 1963, 113)
•
Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb. 1963, 289)
•
Noodwet geneeskundigen (Stb. 1971, 396)
•
Wet beroepen individuele gezondheidszorg (Stb. 1993, 655)
o.a.
•
Besluit toelating buitenlandse artsen, verloskundigen en tandartsen (Stb.
1965, 436)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waardering:
(5.)
Handeling:
Periode:
Product:
Waardering:
(6.)
Handeling:

Periode:
Product:
Waardering:
(7.)
Handeling:

Periode:
Product:
Waardering:

•
B1

Besluit commissie buitenlandse apothekers en apothekersassistenten (Stb.
1976, 16)
Besluit regeling examen als verloskundige (Stb. 1974, 571)
Besluit inschrijving verpleegkundigen in registers (Stb. 1978, 589)
Diëtistenbesluit (Stb. 1972, 487)
Orthopedistenbesluit (Stb. 1975, 178)
Besluit buitenlands gediplomeerden volksgezondheid (Stb. 1996, 69)
Registratiebesluit BIG (Stb 1995. 558 en 2001, 145)
Besluit opleidingseisen verpleegkundige (Stb. 1995, 339)
Besluit opleidingseisen arts (Stb. 1997, 379)
Besluit opleidingseisen tandarts (Stb. 1997, 480)
Besluit opleidingseisen apotheker (Stb. 1997, 438)
Besluit psychotherapeut (Stb. 1998, 155)
Besluit gezondheidszorgpsycholoog (Stb. 1998, 156)
Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verpleegkundige (Stb.
1997, 552)
Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut (Stb. 1997,
516)
Besluit deskundigheidsgebied heilgymnast-masseur (Stb. 1997, 495)
Besluit opleiding en deskundigheidsgebied apothekersassistent (Stb. 1997,
501)
Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut (Stb. 1997, 523)
Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant
en radiotherapeutisch laborant (Stb. 1997, 551)
Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus (Stb. 1997,
477)
Besluit verzorgende individuele gezondheidszorg (Stb. 1999, 463)
Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied optometrist (Stb. 2000, 297)
Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut (Stb. 2002,
528)
Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch fysicus (Stb. 2005,
265)
Tuchtrechtbesluit BIG (Stb. 1997, 238)

Het opstellen van periodieke verslagen betreffende beroepen en opleidingen in de
gezondheidszorg
1945 verslagen
B3

Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal betreffende
beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
1945 brieven (bijv. met kabinetsstandpunt)
B 2, 3

Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten-Generaal en
aan de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de
gevolgen van het beleid betreffende beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
1945 brieven
B3
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(8.)
Handeling:

Periode:
Product:
Waardering:
(9.)
Handeling:

Periode:
Product:
Opmerking:
Waardering:

(10.)
Handeling:
Periode:
Product:
Waardering:
(11.)
Handeling:
Periode:
Product:
Waardering:
(12.)
Handeling:
Periode:
Product:
Waardering:
(13.)
Handeling:
Periode:
Product:
Waardering:
(14.)
Handeling:

Periode:
Product:
Waardering:
(15.)
Handeling:
Periode:

Het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen betreffende beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg en het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief rechterlijke organen.
1945 beschikkingen, verweerschriften
B3

Het mede voorbereiden van de vaststelling, wijziging en intrekking van internationale
regelingen betreffende beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg en het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties.
1945 verslagen, adviezen, regelingen
Voor zover handelingen in het BSD betreffende internationale aangelegenheden in de
volksgezondheid niet van toepassing zijn.
B 1, 2

Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg.
1945 correspondentie
V, 1 jaar na afhandeling

Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van beroepen en opleidingen
in de gezondheidszorg
1945 voorlichtingsmateriaal
B 5: één exemplaar eindproduct, V, 5 jaar: overige documenten

Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van een intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
1945 opdrachtformulering, opdrachtverstrekking, plan van aanpak, eindrapport
B 1, 2, overige neerslag V 5 jaar

Het begeleiden van intern en extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
1945 verslagen, rapportages, correspondentie
V, 5 jaar na afronding

Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van intern en extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
1945 gegevensverzamelingen
V, 5 jaar na afronding

Het financieren van intern en extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
1945 -
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Product:
Waardering:
(16.)
Handeling:
Periode:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(17.)
Handeling:
Periode:
Product:
Waardering:
(218)
Handeling:

Periode:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(219)
Handeling:
Periode:
Product:
Opmerking:
Waardering:

rekeningen, declaraties
V, 7 jaar

Het behandelen van aanvragen voor subsidie aan personen, bedrijven en instellingen
die actief zijn op het terrein van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
1945 verzoeken, beschikkingen, afwijzingen
Voor zover handelingen in het BSD betreffende volksgezondheidssubsidies niet van
toepassing zijn.
V, 10 jaar

Het afwijzen van aanvragen voor erkenningen, vergunningen, ontheffingen, etc betreffende beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
1945 afwijzingen
V, 10 jaar na afwijzing

Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten en convenanten met organisaties
en instellingen die actief zijn op het gebied van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
1945 overeenkomsten, convenanten
Als voorbeeld kan het convenant met het CBOG van 24 oktober 2006 genoemd worden
B5

Het instellen van commissies en adviesorganen op beleidsmatige aspecten op het
gebied van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
1945 instellingsbeschikkingen
B4

Beroepen en opleidingen voor inwerkingtreding Wet BIG (1945 -1994)

Artsen, verloskundigen, tandartsen, apothekers en apothekersassistenten
(18.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(19.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen houdende de vaststelling van het model van een formulier, en vaststelling van termijnen voor verzending
1945 - 1997
Wet Uitoefening Geneeskunst (WUG),(Stb. 1865, 60), artikel 5 en 6
o.a.
Beschikking model doodsverklaring (Stcrt. 1957, 163)
V 5 jaar na wijziging

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de werkwijze
van de Commissie buitenlandse geneeskundigen, -verloskundigen, -tandartsen resp. apothekers en -apothekers-assistenten
1965 - 1997
WUG, artikel 2.4 en 2c, lid 2 (i.w. 1965, Stb. 418)
Wet uitoefening tandheelkunst, artikel 7a, lid 4 en 7d, lid 2 (i.w. Stb. 1965, 418)
o.a.
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Waardering:
(20.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Besluit commissies buitenlandse apothekers en apothekersassistenten (Stb. 1976,
17)
B5

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de aanwijzing
van getuigschriften behaald in EG-landen, op grond waarvan men bevoegd is tot uitoefening van de geneeskunst, de verloskunde en de tandheelkunde
1965 - 1997
o.a.
Besluit toelating buitenlandse artsen, verloskundigen en tandartsen (Stb. 1965, 436)
o.a. Beschikking tot erkenning EG-diploma’s (tand)artsen en verloskundigen (Stcrt.
1986, 119)
B5

(21.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(22.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(23.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(24.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
(25.)
Handeling:

Het verlenen of intrekken van de bevoegdheid voor het uitoefenen van de geneeskunst,
de verloskunde, de tandheelkunde en de artsenijbereidkunde aan personen, die een bevoegdheid buiten Nederland hebben gehaald (= verlenen van de algehele bevoegdheid)
1945 - 1997
WUG, artikel 2c
beschikkingen
V, 10 jaar na intrekking

Het verlenen of intrekken van de bevoegdheid de geneeskunst, de verloskunde, de
tandheelkunde en de artsenijbereidkunde in Nederland uit te oefenen, al dan niet voor
een bepaalde tijd, onder beperkingen (= verlenen van tijdelijke toelating onder beperkingen)
1945 - 1997
WUG, artikel, 2c
beschikkingen
V, 10 jaar na intrekking

Het verlenen of intrekken van een vergunning tot uitoefening van de geneeskunst aan
niet-bevoegden indien er een noodtoestand is
1945 - 1997
WUG, artikel 2
vergunningen
V, 10 jaar na intrekking

Het benoemen, schorsen en ontslaan van voorzitter, leden en secretaris van de commissie buitenlandse geneeskundigen, -verloskundigen, -tandartsen, -apothekers en apothekers-assistenten
1945 - 1997
o.a.
•
WUG, artikel 2
•
Wet uitoefening tandheelkunst (Stb. 1876, 117), artikel 7
•
Besluit commissies buitenlandse apothekers en apothekers-assistenten (Stb.
1976, 17)
beschikkingen
V, 10 jaar na ontslag

Het verstrekken van een verklaring van bevoegdheid aan de houder van een Nederlands diploma die in het buitenland wil werken
1945 - 1997

Periode:
Grondslag:
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Product:
Waardering:
(26.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(27.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(28.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(29.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(30.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(31.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(32.)
Handeling:
Periode:

verklaringen
V, 10 jaar na afgifte

Het verstrekken van een verklaring ter vervanging van een zoekgeraakt diploma of bewijs van bevoegdheid
1945 - 1997
verklaringen
V, 10 jaar na afgifte

Het verlenen en verlengen van een vergunning aan Belgische geneeskundigen om de
geneeskunst uit te oefenen in Nederlandse grensgemeenten
1945 - 2001
vergunningen
V, 10 jaar na intrekking

Het adviseren van de Belgische minister waaronder volksgezondheid ressorteert inzake
het verlenen van een vergunning aan Nederlandse geneeskundigen om de geneeskunst
uit te oefenen in Belgische grensgemeenten
1945 - 2001
adviezen
V, 10 jaar

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen houdende de vaststelling van het model van een formulier voor het melden van bevallingen door verloskundigen aan huisartsen, en vaststelling van termijnen voor verzending
1945 - 1997
regelingen
V, 5 jaar na wijziging

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de verslaggeving van verrichtingen door verloskundigen
1945 - 1997
Wet bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker, verloskundige en apothekersbediende (Stb. 1878, 222), artikel 13
regelingen
B5

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen houdende welke handelingen door verloskundigen mogen worden verricht en welke medicijnen zij mogen
toedienen
1945 - 1997
Wet bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker, verloskundige en apothekersbediende, artikel 13
regelingen
B1

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake aanvullende
lessen ingevolge de verruiming van de bevoegdheden van verloskundigen
1945 - 1997
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Grondslag:
Product:
Waardering:
(33.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Opmerking:
Waardering:
(34.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(35.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(36.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Opmerking:
Waardering:
(37.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Opmerking:
Waardering:
(38.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
Opmerking:
Waardering:

Wet bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker, verloskundige en apothekersbediende, artikel 13
regelingen
B5

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de hoogte van
het examengeld, en de vorm van het diploma en het onderscheidingsteken
1945 - 1997
Regeling examen als verloskundige (Stb. 1974, 571)
Geldt niet voor academische opleidingen
V, 5 jaar na wijziging

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de erkenning
als opleidingsinstituut, de toelating tot de opleiding, de inhoud van de opleiding, de stage, het examen, de examencommissie, het examenreglement en de eisen voor de benoeming van docenten
1945 - 1997
Regeling examen als verloskundige (Stb. 1974, 571)
regelingen
Geldt niet voor academische opleidingen
B5

Het verlenen van ontheffing in verband met de benoembaarheideisen van docenten, de
toelatingseisen tot de opleiding, de inhoud van de opleiding en het examen
1945 - 1997
Regeling opleiding tot verloskundige (Stcrt. 1974, 2)
ontheffingen
Geldt niet voor academische opleidingen
V 5 jaar

Het verlenen en intrekken van de erkenning als opleidingsinstituut
1945 - 1997
Geldt niet voor academische opleidingen
V, 10 jaar na intrekking

Het zorgdragen voor examens
1945 - 1997
Geldt niet voor academische opleidingen
V, 10 jaar

Het verstrekken van verklaringen aan betrokkenen, aan de hand van een commissieonderzoek naar de bewijzen van toelating en van bevoegdheid
1958 - 1997
Besluit tot regeling van de toelating van in Indonesië bevoegde tandartsen en verloskundigen van Nederlandse nationaliteit tot uitoefening van de praktijk in Nederland
(Stb. 1958, 699)
verklaringen
Heeft uitsluitend betrekking op in Indonesië bevoegde tandartsen en verloskundigen
van Nederlandse nationaliteit.
V, 10 jaar

(39.)
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Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het voorbereiden van koninklijke besluiten tot het verlenen van de bevoegdheid van
apotheker aan personen, die als militair apotheker in koloniale dienst de bevoegdheid
krachtens de wet niet bezitten
1945 - 1997
Wet inzake bevoegdheid van tandarts, apotheker, verloskundige en apothekersbediende (Stb. 1878, 222)
besluiten
V, 75 jaar na geboorte

Verloskundigen – Rijkskweekschool voor vroedvrouwen
(40.)
Handeling:

1

Product:
Waardering:

Het jaarlijks benoemen van voorzitter, leden en secretaris van de examencommissie en
de vaststelling van de hoogte van hun vergoedingen
1945 - 1997
Reglement voor de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam (Stb. 1958,
409), artikel 7
beschikkingen
V, 10 jaar

(41.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het oordelen inzake de verwijdering van leerlingen
1945 - 1997
Reglement voor de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam
correspondentie
V, 10 jaar

Periode:
Grondslag:

(42.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(43.)
Handeling:

Het voorbereiden van de voordracht tot benoeming en ontslag van leden van de commissie belast met toezicht en beheer
1945 - 1997
Reglement voor de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam, artikel 16
beschikkingen
V, 10 jaar na ontslag

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het benoemen van voorzitter en secretaris van de commissie belast met toezicht en
beheer
1945 - 1997
Reglement voor de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam, artikel 16
beschikkingen
V, 10 jaar na terugtreden

(44.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het benoemen en ontslaan van het personeel
1945 - 1997
Reglement voor de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam
beschikkingen
V, 75 jaar na geboorte

(45.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het goedkeuren van de begroting
1945 - 1997
Reglement voor de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam, artikel 19
V, 20 jaar

1

Voor de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen zijn in deze selectielijst geen handelingen opgenomen.
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(46.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het vaststellen van het huishoudelijk reglement
1945 - 1997
Reglement voor de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam, artikel 2, lid 2
reglement
V, 5 jaar

(47.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het stellen van regels inzake de toelating voor het (toelatings-)examen en de inhoud
1945 - 1997
Reglement voor de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam, artikel 4 en 6
regels
B5

(48.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het vaststellen van het aantal leerlingenplaatsen
1945 - 1997
Reglement voor de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam, artikel 10
V, 10 jaar

(49.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het vaststellen van het schoolgeld
1945 - 1997
Reglement voor de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam
V, 10 jaar na wijziging

Geneeskundigen – bijzondere omstandigheden
(50.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(51.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(52.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:

Waardering:

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de aanwijzing
van categorieën van personen die gelijkgesteld kunnen worden met geneeskundigen
1945 Noodwet geneeskundigen, Stb. 1971, 396), diverse artikelen
o.a.
•
Uitvoering noodwet geneeskundigen, Stcrt. 1983, 241
Tot 1971 waren bijzondere omstandigheden opgenomen in de Wet genees- en tandheelkundige voorziening burgerbevolking (Stb. 1939, 802).
B1

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de aanwijzing
van het bevoegd gezag
1945 Noodwet geneeskundigen, Stb. 1971, 396), diverse artikelen
regelingen
B1

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake een model van
kennisgeving, als bedoeld in art. 29 van de wet
1945 Noodwet geneeskundigen, Stb. 1971, 396), diverse artikelen
o.a.
•
Besluit tot vaststelling formulier register Noodwet geneeskundigen (Stcrt.
1980, 214
•
Besluit vaststelling modellen kennisgevingen ingevolge Noodwet geneeskundigen (Stcrt. 1982, 175)
V, 5 jaar na wijziging
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(53.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(54.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(55.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(56.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(57.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(58.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(59.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het benoemen, schorsen en ontslaan van de voorzitter, leden en secretaris van de
commissie van advies die het bevoegd gezag bijstaat
1945 Noodwet geneeskundigen, Stb. 1971, 396)
Besluit inzake benoeming commissies van advies (Stcrt. 1987, 91)
V, 10 jaar na ontslag

Het voorbereiden van de voordracht van de benoeming, schorsing of ontslag van de
voorzitter, de leden en de secretaris van de Raad voor de buitengewone geneeskundige
en farmaceutische voorziening
1945 Noodwet geneeskundigen, Stb. 1971, 396)
beschikkingen
V, 10 jaar na ontslag

Het registreren van geneeskundigen als buitengewoon geneeskundige
1945 Noodwet geneeskundigen, Stb. 1971, 396)
registers
Wordt in de praktijk gedaan door de Geneeskundige Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid. Zie ook handeling 9, selectielijst Toezicht op de gezondheidszorg.
B5

Het aanwijzen van autoriteiten die optreden als bevoegd gezag in plaats van de directeur-generaal van de Volksgezondheid
1945 Noodwet geneeskundigen, Stb. 1971, 396)
beschikkingen
B4

Het aanwijzen van ambtenaren, belast met het inwinnen van gegevens ter uitvoering en
naleving van de wet
1945 Noodwet geneeskundigen, Stb. 1971, 396)
beschikkingen
V, 10 jaar na beëindiging aanwijzing

Het benoemen, schorsen en ontslaan van de voorzitter, leden en secretaris van de
commissie van advies voor bezwaarschriften
1945 - 1971
Besluit geneeskundige voorziening, Stb. 1939, 870 en Stb. 1946, G131)
beschikkingen
V, 10 jaar na ontslag

Het vaststellen van vergoedingen voor leden van de commissie van advies voor bezwaarschriften
1945 - 1971
Besluit geneeskundige voorziening, Stb. 1939, 870 en Stb. 1946, G131)
beschikkingen
V, 10 jaar na opheffing commissie
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Tandheelkundigen
(60.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
(61.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(62.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(63.)
Handeling:

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake het praktisch
examen voor tandheelkundigen
1945 - 1997
o.a.
•
Wet tot nadere voorziening inzake de tandheelkunde (Stb. 1939, 801)
•
Wet houdende aanvullende bepalingen tot het verlenen van de bevoegdheid
van tandheelkundige (Stb. 1957, 330)
regelingen
B1

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen voor de beoordeling
van de bekwaamheid van aanvragers van een vergunning
1957 – 1997
Wet houdende aanvullende bepalingen tot het verlenen van de bevoegdheid van
tandheelkundige (Stb. 1957, 330)
regelingen
B5

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de vorm van het
diploma en de verklaring
1945 -1997
Wet houdende aanvullende bepalingen tot het verlenen van de bevoegdheid van
tandheelkundige (Stb. 1957, 330)
regelingen
V 10 jaar

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het beoordelen van viseringen ingevolge de wet van 1925, gehoord een commissie van
advies (1926)
1945 - 1997
Wet tot herziening van de wet van 29 juni 1925 (Stb. 1926, 454)
beoordelingen
V, 10 jaar

(64.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het aanwijzen van personen die examens afnemen (1929)
1945 - 1997
Wijzigingswet (Stb. 1929, 257)
beschikkingen
V, 10 jaar

(65.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het toelaten van personen tot het examen (1939)
1945 - 1997
Wet tot nadere voorziening inzake de tandheelkunde (Stb. 1939, 801)
beschikkingen
V, 10 jaar

(66.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:

Het verlenen van vergunningen die de bevoegdheid geven tot het verrichten van handelingen als tandheelkundige (1957)
1958 - 1997
Wet houdende aanvullende bepalingen tot het verlenen van de bevoegdheid van
tandheelkundige (Stb. 1957, 330)
vergunningen
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Waardering:

V, 75 jaar na geboorte

Tandprothetici
(67.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake bescheiden of
gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag tot inschrijving in het
register van tandprothetici, en de wijze van indiening daarvoor
1990 - 1997
Wet inzake de tandprothetici (Stb. 1989, 329)
o.a.
•
Registratiebesluit tandprothetici (Stcrt. 1990, 8)
B1

Verpleegkundigen
(68.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(69.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(70.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(71.)
Handeling:

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake het verpleegkundig beroep, de opleiding daartoe, het aangeven van het specialisme op het diploma
en de inschrijving van gediplomeerden in een register
1945 - 1999
Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige (Stb. 1921, 702)
regelingen
B1

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de erkenning
als opleidingsinstituut, de toelating tot de opleiding, de inhoud van de opleiding, de stage, het examen, de examencommissie, het examenreglement en de benoembaarheideisen van docenten
1945 - 1999
Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige
regelingen
B1

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de erkenning
van andere (buitenlandse) diploma's
1945 - 1999
Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige
regelingen
B1

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de hoogte van
het examengeld, en de vorm van het diploma en het onderscheidingsteken
1945 - 1999
Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige
regelingen
V, 5 jaar na wijziging

(72.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het verlenen en intrekken van de erkenning als opleidingsinstituut
1945 - 1999
Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige
erkenningen
V, 10 jaar na intrekking

Actualisatie selectielijst Beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
Concept / versie ter inzage oktober 2008

27

(73.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het verlenen van ontheffing in verband met de benoembaarheideisen van docenten, de
toelatingseisen tot de opleiding, de inhoud van de opleiding en het examen
1945 - 1999
Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige
ontheffingen
V, 5 jaar

(74.)
vervallen
(75.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(76.)
Handeling:

Het benoemen, schorsen en ontslaan van voorzitter, secretaris en leden van adviesorganen voor diverse verpleegkundige opleidingen
1945 - 1999
Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige
beschikkingen
V, 10 jaar na ontslag

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het verlenen of intrekken van de bevoegdheid voor het uitoefenen van de verpleegkunde aan personen, die een bevoegdheid buiten Nederland hebben gehaald
1945 - 1999
Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige
beschikkingen
V, 10 jaar na intrekking

(77.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het instellen van een centrale examencommissie
1945 - 1999
Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige
beschikkingen
B4

(78.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(79.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(80.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het verstrekken van een verklaring van bevoegdheid aan de houder van een Nederlands diploma die in het buitenland wil werken
1945 - 1999
beschikkingen
V, 10 jaar na afgifte

Het verstrekken van een verklaring ter vervanging van een zoekgeraakt diploma of bewijs van bevoegdheid
1945 - 1999
verklaringen
V, 10 jaar na afgifte

Het zorgdragen voor examens
1945 - 1999
V, 10 jaar

Ziekenverzorgers en -verzorgsters
(81.)
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Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(82.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(83.)
Handeling:

Het voorbereiden van koninklijke besluiten tot het verbinden van dezelfde rechtskracht
aan diploma's buiten Nederland verkregen
1963 - 1999
Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb. 1963, 289), artikel 3, lid 3
besluiten
B1

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de erkenning
als opleidingsinstituut, de toelating tot de opleiding, de inhoud van de opleiding, de stage, het examen, de examencommissie, het examenreglement en de benoembaarheideisen van docenten
1963 - 1999
Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters, artikel 3, 7 en 8
regelingen
B1

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de hoogte van
het examengeld, en de vorm van het diploma en het onderscheidingsteken
1945 Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters, artikel 3, 7 en 8
regelingen
V, 5 jaar na wijziging

(84.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het verlenen en intrekken van de erkenning als opleidingsinstituut
1963 - 1999
Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb. 1963, 289)
beschikkingen
V, 10 jaar na intrekking

(85.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het verlenen van ontheffing in verband met de benoembaarheideisen van docenten, de
toelatingseisen tot de opleiding, de inhoud van de opleiding en het examen
1963 - 1999
Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb. 1963, 289)
ontheffingen
V, 5 jaar

(86.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het instellen van een centrale examencommissie
1963 - 1999
Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb. 1963, 289)
beschikking
B4

(87.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(88.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Het verlenen of intrekken van de bevoegdheid voor het uitoefenen van de ziekenverzorging aan personen, die een bevoegdheid buiten Nederland hebben gehaald
1963 - 1999
Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb. 1963, 289)
beschikkingen
V, 10 jaar na intrekking

Het verstrekken van een verklaring van bevoegdheid aan de houder van een Nederlands diploma die in het buitenland wil werken
1963 - 1999
Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb. 1963, 289)
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Product:
Waardering:
(89.)
Handeling:

beschikkingen
V, 10 jaar na afgifte

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het verstrekken van een verklaring ter vervanging van een zoekgeraakt diploma of bewijs van bevoegdheid
1963 - 1999
Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb. 1963, 289)
:beschikkingen
V, 10 jaar na afgifte

(90.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het zorgdragen voor examens
1963 - 1999
Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters (Stb. 1963, 289)
V, 10 jaar

Paramedische beroepen
(91.)
vervallen
(92.)
vervallen
(93.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
(94.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen houdende de aanwijzing van diploma's die eveneens een paramedische bevoegdheid geven
1963 - 1997
•
Wet paramedische beroepen (Stb. 1963, 113)
•
Besluit oefentherapeuten-Cesar (Stb. 1972, 225)
•
Diëtistenbesluit (Stb. 1972, 487)
•
Mondhygiënistenbesluit (Stb. 1974, 151)
•
Orthoptistenbesluit (Stb. 1975, 178)
•
Besluit radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten (Stb. 1976, 400)
•
Fysiotherapeutenbesluit (Stb. 1965, 52)
•
Besluit oefentherapeuten-Mensendieck (Stb. 1972, 224)
•
Podotherapeutenbesluit (Stb. 1982, 62)
•
Ergotherapeutenbesluit (Stb. 1981, 569)
•
Logopedistenbesluit (Stb. 1980, 497)
regelingen
B1

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de erkenning
als opleidingsinstituut, de toelating tot de opleiding, de inhoud van de opleiding, de stage, het examen, de examencommissie, het examenreglement en de benoembaarheideisen van docenten
1963 - 1997
•
•
•
•
•
•
•

Wet paramedische beroepen (Stb. 1963, 113)
Besluit oefentherapeuten-Cesar (Stb. 1972, 225)
Diëtistenbesluit (Stb. 1972, 487)
Mondhygiënistenbesluit (Stb. 1974, 151)
Orthoptistenbesluit (Stb. 1975, 178)
Besluit radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten (Stb. 1976, 400)
Fysiotherapeutenbesluit (Stb. 1965, 52)
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Product:
Waardering:
(95.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
(96.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
(97.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:

•
Besluit oefentherapeuten-Mensendieck (Stb. 1972, 224)
•
Podotherapeutenbesluit (Stb. 1982, 62)
•
Ergotherapeutenbesluit (Stb. 1981, 569)
•
Logopedistenbesluit (Stb. 1980, 497)
regelingen
B1

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de hoogte van
het examengeld, en de vorm van het diploma en het onderscheidingsteken
1963 - 1997
•
Wet paramedische beroepen (Stb. 1963, 113)
•
Besluit oefentherapeuten-Cesar (Stb. 1972, 225)
•
Diëtistenbesluit (Stb. 1972, 487)
•
Mondhygiënistenbesluit (Stb. 1974, 151)
•
Orthoptistenbesluit (Stb. 1975, 178)
•
Besluit radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten (Stb. 1976, 400)
•
Fysiotherapeutenbesluit (Stb. 1965, 52)
•
Besluit oefentherapeuten-Mensendieck (Stb. 1972, 224)
•
Podotherapeutenbesluit (Stb. 1982, 62)
•
Ergotherapeutenbesluit (Stb. 1981, 569)
•
Logopedistenbesluit (Stb. 1980, 497)
regelingen
V, 5 jaar na wijziging

Het aanwijzen en het intrekken van de aanwijzing van opleidingsinstituten waar leerlingen examen kunnen afleggen ten overstaan van een examencommissie, bestaande uit
de directeur en docenten van de instelling
1963 - 1997
•
Wet paramedische beroepen (Stb. 1963, 113)
•
Besluit oefentherapeuten-Cesar (Stb. 1972, 225)
•
Diëtistenbesluit (Stb. 1972, 487)
•
Mondhygiënistenbesluit (Stb. 1974, 151)
•
Orthoptistenbesluit (Stb. 1975, 178)
•
Besluit radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten (Stb. 1976, 400)
•
Fysiotherapeutenbesluit (Stb. 1965, 52)
•
Besluit oefentherapeuten-Mensendieck (Stb. 1972, 224)
•
Podotherapeutenbesluit (Stb. 1982, 62)
•
Ergotherapeutenbesluit (Stb. 1981, 569)
•
Logopedistenbesluit (Stb. 1980, 497)
beschikkingen
V, 10 jaar na intrekking

Het verlenen of intrekken van de bevoegdheid voor het uitoefenen van een paramedisch
beroep aan personen, die een bevoegdheid buiten Nederland hebben gehaald
1963 - 1997
•
•
•
•
•
•
•

Wet paramedische beroepen (Stb. 1963, 113)
Besluit oefentherapeuten-Cesar (Stb. 1972, 225)
Diëtistenbesluit (Stb. 1972, 487)
Mondhygiënistenbesluit (Stb. 1974, 151)
Orthoptistenbesluit (Stb. 1975, 178)
Besluit radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten (Stb. 1976, 400)
Fysiotherapeutenbesluit (Stb. 1965, 52)

Actualisatie selectielijst Beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
Concept / versie ter inzage oktober 2008

31

Product:
Waardering:
(98.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(99.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(100.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(101.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(102.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(103.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(104.)
Handeling:
Periode:

•
Besluit oefentherapeuten-Mensendieck (Stb. 1972, 224)
•
Podotherapeutenbesluit (Stb. 1982, 62)
•
Ergotherapeutenbesluit (Stb. 1981, 569)
•
Logopedistenbesluit (Stb. 1980, 497)
beschikkingen
V, 10 jaar na intrekking

Het verlenen of intrekken van de bevoegdheid een paramedisch beroep in Nederland uit
te oefenen, al dan niet voor een bepaalde tijd, onder beperkingen
1945 - 1997
beschikkingen
V, 10 jaar na intrekking

Het verlenen van de bevoegdheid aan personen die de geëigende opleiding niet hebben
gevolgd, incl. het erkennen van andere diploma's
1945 – 1997
Wet op de paramedische beroepen (Stb. 1963, 113)
beschikkingen
B5

Het verlenen van ontheffing in verband met de benoembaarheideisen van docenten, de
toelatingseisen tot de opleiding, de inhoud van de opleiding en het examen
1945 - 1997
ontheffingen
V, 5 jaar

Het benoemen, schorsen en ontslaan van voorzitter, leden en secretaris van de permanente adviescommissies voor diverse paramedische beroepsgroepen
1945 - 1997
Wet op de paramedische beroepen
beschikkingen
V, 10 jaar na ontslag

Het verlenen van bewijzen van bevoegdheid, onder toezending van het behaalde diploma en de belofte van geheimhouding, aan fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten en
ergotherapeuten
1945 - 1997
Wet op de paramedische beroepen
beschikkingen
V, 10 jaar na intrekking

Het verstrekken van een verklaring van bevoegdheid aan de houder van een Nederlands diploma die in het buitenland wil werken
1945 - 1997
beschikking
V, 10 jaar na afgifte

Het verstrekken van een verklaring ter vervanging van een zoekgeraakt diploma of bewijs van bevoegdheid
1945 - 1997
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Grondslag:
Product:
Waardering:
(105.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Waardering:
(106.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(107.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(108.)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(109.)
Handeling:

Periode:
Grondslag:

beschikking
V, 10 jaar na afgifte

Het zorgdragen voor examens
1945 - 1997
V, 10 jaar

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van ministeriële regelingen inzake de bevoegdheid, het voeren van een titel, het gebruik van een herkenningsschild en het aanwijzen
van beroepsgroepen waarvoor de regeling geldt
1945 - 1997
Besluit betreffende paramedische bedrijven (Stcrt. 1942, 87)
regelingen
B5

Het verlenen en intrekken van de erkenning als opleidingsinstituut
1945 Eerste uitvoeringsbesluit tot uitvoering van het besluit betreffende paramedische bedrijven (Stcrt. 1942, 168)
erkenningen
V, 10 jaar na intrekking

Het benoemen van de voorzitter en leden van de examencommissie
1945 Eerste uitvoeringsbesluit tot uitvoering van het besluit betreffende paramedische bedrijven (Stcrt. 1942, 168)
beschikkingen
V, 10 jaar na ontslag

Het benoemen van de voorzitter en leden van een commissie ter advisering inzake de
toekenning van de bevoegdheid aan personen reeds werkzaam (in 1942) als heilgymnast/masseur
1945 - 1965
•

Product:
Waardering:

Eerste uitvoeringsbesluit tot uitvoering van het besluit betreffende paramedische bedrijven (Stcrt. 1942, 168)
•
Regelen inzake bevoegdheid van heilgymnast/masseur (Stcrt. 1958, 223)
beschikkingen
V, 10 jaar na ontslag

(110.)
vervallen
(111.)
vervallen
(112.)
vervallen
Beroepen en opleidingen wet BIG (1994 – heden)
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Registratie en titelbescherming
(141)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:

Waardering:
(142)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(143)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(144)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:

Waardering:
(145)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:

Het instellen van registers voor personen die werkzaam zijn in een beroep in de gezondheidszorg
1994 Wet BIG (Stb 1993, 655), artikel 3, lid 1 en lid 3
Registers
De inschrijving geldt voor de volgende beroepen:
•
Arts
•
Tandarts
•
Apotheker
•
Klinisch Psycholoog, later: Gezondheidspsycholoog (Stb. 1998, 154)
•
Psychotherapeut
•
Fysiotherapeut
•
Verloskundige
•
Verpleegkundige
De registers BIG worden beheerd door het CIBG. Vanaf 1995 werkt het CIBG onder
de naam BIG-register. Sinds 2000 voert het de naam CIBG. Twee jaar later wordt het
CIBG ingesteld als agentschap (Stcrt. 2002, 243). Alle handelingen betreffende het
beheer van de registers zijn opgenomen onder de actor CIBG.
B5

Het bij algemene maatregel van bestuur vaststellen van regels over de organisatie
rond een aanvraag tot inschrijving, doorhaling of aantekening
1994 Wet BIG, artikel 5, lid 2, artikel 8, lid 1 en artikel 9, lid 1
o.a.
•
Registratiebesluit BIG (Stb. 1995, 558)
Er kunnen regels worden vastgesteld met betrekking tot de wijze van indiening, de
verstrekking van gegevens en de kosten die aan een inschrijving zijn verbonden
V, 10 jaar

Het aanwijzen van bestuursorganen die informatie mogen verstrekken aan de in de
registers ingeschreven personen
1994 Wet BIG, artikel 13
beschikkingen
V, 10 jaar na einde belang

Het erkennen van specialismen binnen een register
1997 Wet BIG, artikel 14, lid 1 (iw Stb. 1997, 553)
erkenningen
De organisatie van beroepsoefenaren stellen in een eigen regeling de verschillende
specialismen vast. Voor vermelding in het register dient de erkenning echter goedgekeurd te zijn door de minister van VWS. Pas na deze goedkeuring kan het specialisme in het register opgenomen worden
V, 10 jaar na einde erkenning

Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels omtrent de aanwijzing van
specialismen, erkenning van personen als specialist en het aan specialismen verbinden van wettelijk erkende titels
1994 Wet BIG, artikel 16 (iw Stb. 1997, 553)
besluiten
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Waardering:

B5

Bepalingen inzake beroepen
(146)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(147)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(148)
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van opleidingseisen en andere eisen
aan bepaalde groepen in het register
1994 Wet BIG, artikel 24, 25, 26, 27, 28, 31 en 32
besluiten
B5

Het bij algemene maatregel van bestuur regelen of aanwijzen van een opleiding voor
beroepen waarop het stelsel van opleidingstitelbescherming van toepassing is
1997 Wet BIG, artikel 34, lid 1 (iw Stb. 1997, 553)
besluiten
B5

Het aanwijzen van opleidingsinstellingen
1997 o.a.
•
Besluit opleidingseisen verpleegkundige (Stb. 1995, 339)
•
Besluit opleidingseisen arts (Stb. 1997, 379)
•
Besluit opleidingseisen tandarts (Stb. 1997, 480)
•
Besluit opleidingseisen apotheker (Stb. 1997, 438)
•
Besluit psychotherapeut (Stb. 1998, 155)
•
Besluit gezondheidszorgpsycholoog (Stb. 1998, 156)
•
Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verpleegkundige (Stb.
1997, 552)
•
Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut (Stb. 1997,
516)
•
Besluit deskundigheidsgebied heilgymnast-masseur (Stb. 1997, 495)
•
Besluit opleiding en deskundigheidsgebied apothekersassistent (Stb. 1997,
501)
•
Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut (Stb. 1997, 523)
•
Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant
en radiotherapeutisch laborant (Stb. 1997, 551)
•
Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus (Stb. 1997,
477)
•
Besluit verzorgende individuele gezondheidszorg (Stb. 1999, 463)
•
Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied optometrist (Stb. 2000, 297)
•
Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut (Stb. 2002,
528)
•
Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch fysicus (Stb. 2005,
265)
beschikkingen
V, 10 jaar na einde belang

Voorbehouden medische handelingen
(149)
Handeling:

Het bepalen welke handelingen door welke groep beroepsbeoefenaren mogen worden verricht

Actualisatie selectielijst Beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
Concept / versie ter inzage oktober 2008

35

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(150)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

1997 Wet BIG, artikel 35 en 36 (iw Stb. 1997, 553)
regelingen
B5

Het bij algemene maatregel van bestuur bepalen welke handelingen aanvullend mogen worden verricht
1997 Wet BIG, artikel 37 (iw Stb. 1997, 553)
regelingen
B5

Kwaliteit van de beroepsuitoefening
(151)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels betreffende de kwaliteit
van de beroepsuitoefening en de zorg
1997 Wet BIG, artikel 40 (iw Stb. 1997, 553)
besluiten
B5

Buitenslands gediplomeerden
(152)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(153)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(154)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het aanwijzen van getuigschriften die een buitenslands gediplomeerde nodig heeft
om zich te laten registreren
1994 Wet BIG, artikel 41, lid 1, sub a
beschikkingen
V, 10 jaar na einde belang

Het afgeven van een verklaring dat een buitenslands gediplomeerde mag worden
ingeschreven in het register
1994 Wet BIG, artikel 41, lid 1, sub b
verklaringen
V, 15 jaar

Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels met betrekking tot de organisatie van de kennis- en vaardigheidstoets van buitenslands gediplomeerden
1994 Wet BIG, artikel 41, vijfde lid; art. 42, tweede lid en art. 45, derde lid
besluiten
B5

Maatregelen wegens ongeschiktheid
(155)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het instellen van een college van medisch toezicht
1997 Wet BIG, artikel 79 (iw Stb. 1997, 553)
instellingsbesluit
B4
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(156)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(157)
Handeling:

Het gezamenlijk met de minister van Justitie voordragen van de voorzitter en de secretaris en hun plaatsvervangers van het College van medisch toezicht
1997 Wet BIG, artikel 82, lid 3 en 4 (iw Stb. 1997, 553)
voordrachten
De werkelijke benoeming geschiedt bij koninklijk besluit. De benoeming van de voorzitter en zijn vervanger(s) is voor het leven.
V, 10 jaar na ontslag

Waardering:

Het voordragen van leden en hun plaatsvervangers van het college van medisch
toezicht
1997 Wet BIG, artikel 82, lid 5 (iw Stb. 1997, 553)
voordrachten
De werkelijke benoeming geschiedt bij koninklijk besluit. De benoeming is voor een
periode van 6 jaar. Herbenoeming is mogelijk
V, 10 jaar na ontslag

(158)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het ontvangen van een afschrift van uitspraken van het College van medisch toezicht
1997 Wet BIG, artikel 83, lid 13 (iw Stb. 1997, 553)
V, 10 jaar

Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:

Verdere bepalingen
(159)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(160)
Handeling:

Het aanwijzen van ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van de
opleidingen
1994 Wet BIG, artikel 86, lid 1
beschikkingen
V, 10 jaar na ontslag

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het geven van een schriftelijk bevel bij onvoldoende of onjuist handelen van een geregistreerd persoon
1994 Wet BIG, artikel 87a
bevelen
B5

(161)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het toepassen van bestuursdwang om een bevel te laten uitvoeren
1994 Wet BIG, artikel 100a
V, 10 jaar

Tuchtrecht in de gezondheidszorg

Medisch tuchtrecht vóór inwerkingtreding wet BIG
(162)
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Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:

Waardering:
(163)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het gezamenlijk met de minister van Justitie vaststellen, wijzigen en intrekken van
regels betreffende de organisatie van de medisch tuchtcolleges
(1930)1945 - 1997
Wet medisch tuchtrecht (Stb 1928, 222), artikel 7
o.a.
•
Reglement medisch tuchtrecht en oplossing geschillen (Stb. 1929 474)
•
Besluit tot nadere wijziging van het reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen (Stb. 1953, 346)
•
Besluit tot wijziging van het reglement medisch tuchtrecht en oplossing van
geschillen (Stb. 1974, 179)
B5

Het gezamenlijk met de minister van Justitie doen van een voordracht tot benoeming
van de (plv.) voorzitter en de (plv.) leden van de Colleges in eerste aanleg en het
Centraal College, en tot benoeming, schorsing en ontslag van de (plv.) secretarissen
van de Colleges
(1930)1945 - 1997
Reglement Medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen (Stb. 1929, 474), artikel 4
voordrachten
V, 10 jaar na ontslag
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Tuchtrecht in de gezondheidszorg volgens wet BIG
(164)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(165)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(166)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(167)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(168)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(169)
Handeling:

Het uitvoeren van maatregelen van schorsing en doorhaling van de inschrijving in het
register als gevolg van een tuchtrechtelijke uitspraak
1997 Wet BIG, artikel 48, lid 5 (iw Stb. 1997, 553)
schorsingen, doorhalingen
V, 10 jaar

Het gezamenlijk met de minister van Justitie voordragen voor het wederom opnemen
in het register van een persoon naar aanleiding van een ontzegde bevoegdheid
1997 Wet BIG, artikel 50, lid 3 en artikel 81, lid 2 (iw Stb. 1997, 553)
voordrachten
V, 10 jaar na einde inschrijving

Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van regels betreffende de tuchtcolleges
1997 Wet BIG, artikel 53, lid 1 (iw Stb. 1997, 553)
Tuchtrechtbesluit BIG (Stb. 1997, 238)
B5

Het gezamenlijk met de minister van Justitie voordragen van de voorzitter en de secretaris en hun plaatsvervangers van een regionaal tuchtcollege
1997 Wet BIG, artikel 55, lid 3 en 5 (iw Stb. 1997, 553)
voordrachten
De werkelijke benoeming geschiedt bij koninklijk besluit. De benoeming van de voorzitter en zijn vervanger(s) is voor het leven.
V, 10 jaar na ontslag

Het voordragen van leden en hun plaatsvervangers van een regionaal tuchtcollege
1997 Wet BIG, artikel 55, lid 4 (iw Stb. 1997, 553)
voordrachten
De werkelijke benoeming geschiedt bij koninklijk besluit. De benoeming is voor een
periode van 6 jaar. Herbenoeming is mogelijk
V, 10 jaar na ontslag

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het bij algemene maatregel van bestuur vaststellen van regels betreffende de organisatie en uitspraken van een tuchtcollege
1997 Wet BIG, artikel 70, lid 4 (iw Stb. 1997, 553)
besluit
B5

(170)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Waardering:

Het ontvangen van een afschrift van uitspraken van een tuchtcollege
1997 Wet BIG, artikel 72, lid 2 (iw Stb. 1997, 553)
V, 10 jaar
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Actor: Adviesorgaan

(220)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:

Het adviseren van de minister inzake beleidsmatige aspecten op het beleidsterrein beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg
1945 adviezen
Onder deze handelingen vallen alle adviezen die met name in de periode 1960-1990
zijn opgesteld over de inrichting van het werkterrein
B5
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Actor: Raad voor de buitengewone geneeskundige en farmaceutische voorziening

(139)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(140)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het adviseren van de ministers inzake algemene vraagstukken van geneeskundige en
farmaceutische voorziening, welke zich kunnen voordoen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden
1971 - 1997
Noodwet geneeskundigen, artikel 4, lid 2
adviezen
B1

Het adviseren van de ministers inzake algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen van algemene aard
1971 - 1997
Noodwet geneeskundigen, artikel 4, lid 2
adviezen
B1
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Actor: Stichting Nederlands Instituut van Psychologen – Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NIP-NVO)
(172).
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het verlenen van gehele of gedeeltelijke ontheffing van onderdelen van de postdoctorale opleiding tot gezondheidspsycholoog
2004-2005
Mandaatbesluit Overgangsregeling gezondheidszorgpsychologen (Stcrt. 2004, 69)
Ontheffingen
V 3 jaar
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Actor: BIG-register / Centraal Informatiepunt Beroepen in de Gezondheidszorg (CIBG)

(173).
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:

Waardering:

(174).
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:

Waardering:
(175).
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:

Opmerking:
Waardering:
(176).
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:

Waardering:
(177).
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Het behandelen van een verzoek tot inschrijving in het BIG-register
1995Wet BIG, artikel 3, 6 en 10 (Stb. 1993/655); Registratiebesluit BIG (1995/558)
Beschikking, verweerschrift
Deze handeling omvat het in behandeling nemen van een aanvraag, het beoordelen
van en positief of negatief beslissen op de aanvraag, al dan niet gevolgd door een
bezwaar- en/ of beroepsprocedure.
V, 20 jaar na afhandeldatum (papieren dossier)
V 1 jaar na overlijden geregistreerde (digitale registratie)

Het muteren van en op registraties uit het BIG-register
1995 Wet BIG, artikel 3, 6, 7, 9 en 10 (Stb. 1993/655); Registratiebesluit BIG (1995/558)
Beschikking, verweerschrift
Onder muteren wordt verstaan: het aantekenen of doorhalen van specialismen; het
aantekenen van bevoegdheidsbeperkingen; het al dan niet op eigen verzoek doorhalen van registraties; het wijzigingen van persoonsgegevens. Doorgevoerde mutaties
kunnen ook weer gevolgd worden door een bezwaar- en/ of beroepsprocedure.
V 1 jaar na overlijden geregistreerde

Het (op aanvraag) verstrekken van informatie over de registratie uit het register en de
registratieprocedure aan beroepsbeoefenaren, organisaties en burgers.
1995 Wet BIG, artikel 12 (Stb. 1993/655); Registratiebesluit BIG (1995/558)
Actueel bewijs van inschrijving plus overzicht geregistreerde gegevens,verklaring van
inschrijving voor registratie in het buitenland, legalisatie documenten, voorlichtingsbrieven, telefoonnotitie, voorlichtingsmateriaal, adressen en overzichten (statistische
gegevens), elektronisch informatie verstrekken via bestandsuitwisseling en via de interactieve toegang.
Onderscheid wordt gemaakt tussen verstrekken van openbare informatie en informatie die niet zondermeer voor iedereen toegankelijk is.
V 5 jaar

Het publiceren van bevoegdheidsbeperkingen
1995 Wet BIG, hoofdstuk II, artikel 11(Stb. 1993/655)
Publicatie in Staatscourant en (regionale) dagbladen
Het BIG-register is wettelijk verantwoordelijk voor het publiceren van de openbare
informatie betreffende de in het register aangetekende clausules en de door de Medisch tuchtcolleges en het College van medisch toezicht opgelegde bevoegdheidsbeperkingen. Afhankelijk van het soort aantekening wordt of alleen in de Staatscourant,
of zowel in de Staatscourant als een regionale krant gepubliceerd.
V 5 jaar na publicatie

Het behandelen van een verzoek tot inschrijving in het basisregister van de Stichting
Kwaliteitsregister Paramedici
1997 De overeenkomst tussen de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici en de Staat der
Nederlanden betreffende de invoer van beroepsbeoefenaren in het register van de
Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (22-06-1999 BBD. Nr. 6-9906)
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Product:
Opmerking:

Waardering:

(178).
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
Opmerking:

Waardering:

(179).
Handeling
Periode
Grondslag
Product:
Opmerking

Waardering:
(180).
Handeling

Bewijs van inschrijving
Het in behandeling nemen van een aanvraag, het beoordelen, positief of negatief
beslissen; al dan niet gevolgd door een bezwaarprocedure bij het bestuur van de
stichting.
V, 20 jaar na afhandeldatum (papieren dossier)
V 1 jaar na overlijden geregistreerde (digitale registratie)

Het doorhalen van inschrijvingen in het basisregister van de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
1997 De overeenkomst tussen de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici en de Staat der
Nederlanden betreffende de invoer van beroepsbeoefenaren in het register van de
Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (22-06-1999 BBD. Nr. 6-9906)
Doorhalingen worden alleen uitgevoerd op verzoek van de ingeschrevenen zelf. Het
is onduidelijk of het Kwaliteitsregister Paramedici ingeschrevenen uit het register kan
royeren. In de praktijk is dit nog nimmer voorgekomen.
V 10 jaar na einde inschrijving
V 1 jaar na overlijden geregistreerde

Het behandelen van een verzoek tot een verklaring van vakbekwaamheid buitenslands gediplomeerden
1996 –
Wet BIG, artikel 44 – 46 (Stb. 1993/655)
1. Beschikking op een aanvraag; 2. beschikking op een bezwaar
De handeling dient ruim geïnterpreteerd te worden en omvat de volledge procedure
vanaf het versturen van een aanvraagformulier tot en met een eventuele bezwaar- of
beroepsprocedure. Ook het eventueel opstellen van advies door de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid valt onder deze handeling.
V 15 jaar na uitbrengen van de definitieve beschikking

Periode
Grondslag
Product:
Waardering:

Het (op verzoek) verstrekken van informatie over de procedure van de aanvraag en
over wet- en regelgeving aan betrokkenen en derden.
1996 –
Organisatie- en Formatierapport VV 2000.
correspondentie, schriftelijke informatie
V 10 jaar

(181).
Handeling
Periode
Grondslag
Product:
Waardering:

Het per Koninklijk Besluit benoemen van leden van de tuchtcolleges.
1996 –
Wet BIG, artikel 55, lid 3
besluit
V, 10 jaar na ontslag
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Actor: Regionaal medisch tuchtcollege

(182)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het behandelen van klachten en medische tuchtzaken
(1930)1945 - 1997
Wet medisch tuchtrecht (Stb 1928, 222), artikel 4a, lid 2
uitspraken
B5

(183)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het behandelen van geschillen
(1930)1945 - 1997
Wet medisch tuchtrecht (Stb 1928, 222), artikel 8
besluiten
B5

(184)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het op verzoek van de minister van VWS of Justitie adviseren van de minister inzake
het medisch tuchtrecht
(1930)1945 - 1997
Reglement Medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen (Stb. 1929, 474), artikel
14
adviezen
B1
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Actor: Centraal medisch tuchtcollege
(185)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(186)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het behandelen van beroepen tegen beslissingen van een bijzonder college
(1930)1945 - 1997
Wet medisch tuchtrecht (Stb 1928, 222), artikel 4a, lid 2
uitspraken
B5

Het overdragen van een zaak aan het gerechtshof indien er sprake zal zijn van strafoplegging
(1930)1945 - 1997
Wet medisch tuchtrecht (Stb 1928, 222), artikel 4a, lid 4
overdrachten
B5
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Actor: Regionaal tuchtcollege gezondheidszorg

(187)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:

Waardering:
(188)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(189)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
(190)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(191)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:

Het behandelen van zaken en het eventueel opleggen van tuchtrechtelijke maatregelen
1997 Wet BIG, artikel 48, lid 1 (iw Stb. 1997, 553)
uitspraken
Deze maatregelen bestaan uit:
•
Waarschuwing
•
Berisping
•
Geldboete
•
Schorsing van de inschrijving
•
Ontzegging van de bevoegdheid
•
Doorhaling van de inschrijving
B5

Het bepalen dat samenhangende zaken ter rechtszitting gezamenlijk worden behandeld
1997 Wet BIG, artikel 57, lid 1 (iw Stb. 1997, 553)
besluiten
V 10 jaar

Het informeren van de minister betreffende beëindiging van het lidmaatschap of
schorsing van leden in geval van een uitspraak tegen een beroepsgenoot met doorhaling tot gevolg
1997 Wet BIG, artikel 59 (iw Stb. 1997, 553)
correspondentie
V, 10 jaar

Het verstrekken van informatie over uitspraken
1997 Wet BIG, artikel 77 (iw Stb. 1997, 553)
correspondentie
V,3 jaar

Het opstellen van een jaarverslag
1997 Wet BIG, artikel 78 (iw Stb. 1997, 553)
jaarverslag
B3
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Actor: Centraal tuchtcollege gezondheidszorg

(192)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(193)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(194)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(195)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(196)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:

Het houden van toezicht op de voortgang van bij een regionaal tuchtcollege in behandeling zijnde zaken
1997 Wet BIG, artikel 64. lid 1 en 2 (iw Stb. 1997, 553)
correspondentie
V, 10 jaar

Het overdragen van de behandeling van een zaak aan een ander regionaal tuchtcollege
1997 Wet BIG, artikel 64, lid 3 (iw Stb. 1997, 553)
overdrachtsdossier
V, 10 jaar

Het verstrekken van informatie over uitspraken
1997 Wet BIG, artikel 77 (iw Stb. 1997, 553)
correspondentie
V, 5 jaar

Het opstellen van een jaarverslag
1997 Wet BIG, artikel 78 (iw Stb. 1997, 553)
jaarverslag
B3

Het behandelen van beroepen tegen een eindbeslissing van een regionaal tuchtcollege en het College van Medisch toezicht
1997 Wet BIG, artikel 73 en artikel 84 (iw Stb. 1997, 553)
beslissing
B3
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Actor: College van medisch toezicht

(197)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:

Het, op voordracht van een inspecteur, uit het register doen verwijderen van een
persoon of het nemen van waarborgen op grond van de geestelijke of lichamelijke
gesteldheid of misbruik van drank of andere middelen
1997 Wet BIG, artikel 79, lid 2 (iw Stb. 1997, 553)
beslissing
B5
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Actor: Commissie buitenslands gediplomeerden

(198)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:

Het adviseren van de minister betreffende de aanvraag tot inschrijving in het register
door een buitenslands gediplomeerde
1995 Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (Stb. 1996, 69), art. 3 en 4
advies
V, 15 jaar
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Actor: Stuurgroep modernisering opleidingen en beroepsuitoefening in de gezondheidszorg
(MOBG)

(199)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(200)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(201)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(202)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(203)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(204)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:

Het opstellen van een plan van aanpak om de zorgopleidingen en beroepenstructuur
in de gezondheidszorg te moderniseren
2004 - 2006
Instellingsbesluit Stuurgroep modernisering opleidingen en beroepsuitoefening in de
gezondheidszorg (Stcrt. 2004, 38), artikel 3
plan van aanpak
B(1)

Het vaststellen van reglement betreffende de werkwijze van de stuurgroep
2004 - 2006
Instellingsbesluit Stuurgroep modernisering opleidingen en beroepsuitoefening in de
gezondheidszorg (Stcrt. 2004, 38), artikel 5
reglement
V, 10 jaar na wijziging

Het jaarlijks opstellen van een jaarplan
2004 - 2006
Instellingsbesluit Stuurgroep modernisering opleidingen en beroepsuitoefening in de
gezondheidszorg (Stcrt. 2004, 38), artikel 7, lid 2
jaarplan
B(5)

Het jaarlijks opstellen van een begroting
2004 - 2006
Instellingsbesluit Stuurgroep modernisering opleidingen en beroepsuitoefening in de
gezondheidszorg (Stcrt. 2004, 38), artikel 7, lid 3
begroting
V, 7 jaar

Het opstellen van een jaarverslag
2004 - 2006
Instellingsbesluit Stuurgroep modernisering opleidingen en beroepsuitoefening in de
gezondheidszorg (Stcrt. 2004, 38), artikel 7, lid 4
jaarverslag
B(2)

Het voeren van periodiek overleg met de minister van VWS
2004 - 2006
Instellingsbesluit Stuurgroep modernisering opleidingen en beroepsuitoefening in de
gezondheidszorg (Stcrt. 2004, 38), artikel 7, lid 5
correspondentie
B(1)
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(205)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:

Het verzamelen van inlichtingen over het taakgebied van de stuurgroep
2004 - 2006
Instellingsbesluit Stuurgroep modernisering opleidingen en beroepsuitoefening in de
gezondheidszorg (Stcrt. 2004, 38), artikel 8, lid 1
inlichtingen
V, 10 jaar
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Actor: Raad voor de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Raad BIG)
(206)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(207)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(208)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(209)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:

Het adviseren van de minister van VWS omtrent bij of krachtens de wet BIG te treffen
voorzieningen van regelgevende aard
1993-1997
Wet BIG, art. 116; Gezondheidswet (wijz. Stb. 1993, 650), art. 13a, lid 2a
adviezen
B1

Het adviseren van de Tweede Kamer der Staten Generaal omtrent ingediende voorstellen tot wijziging van de wet BIG
1993-1997
Wet BIG, art. 116; Gezondheidswet (wijz. Stb. 1993, 650), art. 13a, lid 2b
adviezen
B1

Het opstellen van gedragsregels in het belang van een goede uitoefening van het
beroep door beroepsbeoefenaren in de betreffende beroepsgroep
1993-1997
Wet BIG, art. 116; Gezondheidswet (wijz. Stb. 1993, 650), art. 13a, lid 2c
adviezen
B5

Het instellen van bijzondere commissies ter voorbereiding van bepaalde adviezen
1993-1997
Wet BIG, art. 116; Gezondheidswet (wijz. Stb. 1993, 650), art. 13a, lid 5
instellingsbeschikking
B4
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Actor: Minister van Justitie

Medisch tuchtrecht vóór invoering wet BIG
(210)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:

Het instellen van bijzondere colleges (medisch tuchtcollege) en een centraal college
(centraal medisch tuchtcollege) in de gezondheidszorg
(1930)1945 - 1997
Wet medisch tuchtrecht (Stb 1928, 222), artikel 7

Waardering:

De colleges behandelen zowel fouten en nalatigheden van personen die een beroep
in de gezondheidszorg uitoefenen, als het nemen van maatregelen bij het door fysieke of mentale omstandigheden niet meer kunnen functioneren van een persoon met
een medisch beroep
B(5)

(211)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

Het afhandelen van klachten tegen het Centraal Medisch Tuchtcollege
1945 - 1997
Wet medisch tuchtrecht (Stb 1928, 222)
dossier
B(5)

(212)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:

Opmerking:
Waardering:
(213)
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:

Het gezamenlijk met de minister van VWS vaststellen, wijzigen en intrekken van regels betreffende de organisatie van de medisch tuchtcolleges
(1930)1945 - 1997
Wet medisch tuchtrecht (Stb 1928, 222), artikel 7
o.a.
•
Reglement medisch tuchtrecht en oplossing geschillen (Stb. 1929 474)
•
Besluit tot nadere wijziging van het reglement medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen (Stb. 1953, 346)
•
Besluit tot wijziging van het reglement medisch tuchtrecht en oplossing van
geschillen (Stb. 1974, 179)
B(1)

Het gezamenlijk met de minister van VWS doen van een voordracht tot benoeming
van de (plv.) voorzitter en de (plv.) leden van de Colleges in eerste aanleg en het
Centraal College, en tot benoeming, schorsing en ontslag van de (plv.) secretarissen
van de Colleges
(1930)1945 - 1997
Reglement Medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen (Stb. 1929, 474), artikel 4
voordracht
V, 7 jaar na ontslag

Tuchtrecht voor de gezondheidszorg volgens wet BIG
(214)
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Het instellen van het college voor medisch toezicht
1997 Wet BIG, artikel 79, lid 1
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Product:
Waardering:

(215)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(216)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:
(217)
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Opmerking:
Waardering:

B(5)

Het gezamenlijk met de minister van VWS voordragen voor het wederom opnemen in
het register van een persoon naar aanleiding van een ontzegde bevoegdheid
1997 Wet BIG, artikel 50, lid 3 en artikel 81, lid 2 (iw Stb. 1997, 553)
besluit
V, 10 jaar na einde inschrijving

Het gezamenlijk met de minister van VWS voordragen van de voorzitter en de secretaris en hun plaatsvervangers van een regionaal tuchtcollege
1997 Wet BIG, artikel 55, lid 3 en 5 (iw Stb. 1997, 553)
De werkelijke benoeming geschiedt bij koninklijk besluit. De benoeming van de voorzitter en zijn vervanger(s) is voor het leven.
V, 10 jaar na ontslag

Het gezamenlijk met de minister van VWS voordragen van de voorzitter en de secretaris en hun plaatsvervangers van het College van medisch toezicht
1997 Wet BIG, artikel 82, lid 3 en 4 (iw Stb. 1997, 553)
De werkelijke benoeming geschiedt bij koninklijk besluit. De benoeming van de voorzitter en zijn vervanger(s) is voor het leven.
V, 10 jaar na ontslag
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Concordantie
In het onderstaande overzicht is per handeling aangegeven wat is gewijzigd ten opzichte van het
oude basisselectiedocument zoals deze is gepubliceerd in Stcrt. 2002, 15.

Versie 2002
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nieuwe versie
1
2
Vervallen
4
5
6
7
8
Vervallen

10
11

10
11

12

12

13
14
15
16

13
14
15
16

17
18

17
18

19

19

20

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

30
31

Toelichting

Valt onder handeling 1

Selectie gewijzigd in V 10 jaar
Opgenomen in BSD 115 Internationale volksgezondheidsaangelegenheden
Selectie gewijzigd in B5 voor één exemplaar eindproduct, V 5 jaar overige bescheiden
Selectie gewijzigd in V 5 jaar na wijziging

Selectie gewijzigd in V 7 jaar
Tekstuele aanpassing. Nu: het behandelen van
aanvragen…….
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectiecriterium gewijzigd in V 5 jaar
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectiecriterium gewijzigd in B 5
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectiecriterium gewijzigd in B 5
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 2001.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 2001.
Afbakening aangepast en eindigt nu in
1997.Selectie aangepast in V 5 jaar
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectiecriterium gewijzigd in B 5
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32
33

32
33

34

34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

35
36
37
38
39
40
44
49
43
44
45

46

46

47

47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61

61

62

62

63
64
65
66
67

63
64
65
66
67

68

68

69

69

70

70

71
72
73

71
72
73

74
75

Vervallen
75

Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectie aangepast in V 5 jaar
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectiecriterium gewijzigd in B 5
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectie gewijzigd in V 10 jaar
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectie aangepast in V 5 jaar
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectie aangepast in B5
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997

Selectie aangepast in V 5 jaar

V, 75 jaar na geboorte

Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectiecriterium gewijzigd in B 5
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectiecriterium gewijzigd in B 5
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectie aangepast in V 10 jaar
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectiecriterium gewijzigd in B 5
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999. Selectiecriterium gewijzigd in B 5
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999. Selectiecriterium gewijzigd in B 5
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999. Selectiecriterium gewijzigd in B 5
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999. Selectie aangepast in V 5 jaar
Opgenomen in handeling 219
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999.
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76
77
78
79
80
81
82

76
77
78
79
80
81
82

83
84
85

83
84
85

86
87
88
89
90
91
92
93

86
87
88
89
90
Vervallen
Vervallen
93

94

94

95
96
97
98
99

95
96
97
98
99

100

100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

101
102
103
104
105
106
107
108
109
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen

Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999. Selectiecriterium gewijzigd in B 5
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999. Selectie aangepast in V 5 jaar
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999.
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1999.
Opgenomen in handeling 219
Opgenomen in handeling 219
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectiecriterium gewijzigd in B 5
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectiecriterium gewijzigd in B 5
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectie aangepast in B5
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997. Selectie aangepast in V 5 jaar
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997

Opgenomen in handeling 162
Opgenomen in handeling 162
Opgenomen in handeling 162
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
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126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
139
140
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Vervallen
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling

Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Opgenomen in handeling 220
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
Afbakening aangepast en eindigt nu in 1997
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181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
Nieuwe handeling
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