Let op!
Met dit formulier kunt u alleen erkenning van uw
aangewezen diploma aanvragen. Met alleen een
erkend diploma mag u de titel van uw beroep
niet gebruiken en het beroep niet zelfstandig
uitoefenen.
Erkenning én registratie aanvragen?
Dit kan online op ‘Mijn BIG-register’. Lees meer.
Op de website kunt u ook controleren of uw
diploma op de lijst van aangewezen diploma’s
staat.

BIG-register

Aanvraagformulier erkenning
aangewezen diploma
Vul dit aanvraagformulier bij voorkeur in op een computer. Print
de ingevulde pagina’s. Als u het formulier met pen invult, schrijf
(in blokletters) duidelijk en leesbaar. Onderteken het formulier en
stuur het samen met uw documenten op.

1

Algemene gegevens

1.1

Geboortenaam (Zoals vermeld op
uw paspoort)

|

1.2

Voornaam / voornamen (voluit)

|

1.3

Voorletters

|

Geslacht

man

|

1.4 Tussenvoegsel

Dag		maand		jaar

1.5

															|

Geboortedatum en plaats

1.6 Geboorteland

|

1.7

Nationaliteit 1

|

1.8 Nationaliteit 2

|

1.9 Achternaam partner

|

1.10 Tussenvoegsel partner

|

2
2.1

Woonadres
|

Straat en huisnummer

2.2 Postcode en woonplaats

															|

2.3 Land

|

3
3.1

Contactgegevens

Telefoonnummer

|

3.2 E-mailadres

4

Diplomagegevens

4.1 Beroep

|

4.2 Land van diplomering

|
Dag		maand		jaar

4.3 Datum getuigenschrift / diploma
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Handtekeningformulier
Retouradres
BIG-register
Postbus 3173
6401 DR Heerlen

5
5.1

Vereiste documenten

Bewijsstukken
Om uw aanvraag compleet te maken moet u de onderstaande documenten insturen. De vereiste documenten verschillen
per situatie:
-- Een met pen ondertekend aanvraagformulier
-- Een kopie van uw geldig paspoort of uw geldige identiteitskaart met uw persoonsgegevens en eventueel uw geldige
verblijfsvergunning.
-- Een gewaarmerkte kopie van uw diploma.
-- Een gewaarmerkte kopie van uw diplomasupplement.
-- Een aanvullende verklaring, indien uw diploma niet voldoet aan de minimum eisen.
In de toelichting vindt u een uitgebreide uitleg over de inhoud van de documenten en aan welke eisen de documenten
moeten voldoen.

6

Specialisme behaald in het buitenland

6.1 Heeft u ook een wettelijk erkend
specialisme dat u in een
specialistenregister wil laten
erkennen?

7
7.1

Ja, namelijk
|
Nee

Toestemming versturen e-mailnotificaties

Kruis één optie aan

  ik wil een e-mailnotificatie ontvangen als er een bericht over mijn aanvraag klaar staat in mijn online dossier op
Ja,
‘Mijn BIG-register’. Mijn herregistratieoproep ontvang ik per post.
Nee, ik wil geen e-mailnotificaties ontvangen. Ik ontvang al mijn berichten over mijn aanvraag per post.

8

Toestemming rechtstreeks controleren gegevens
Ik geef toestemming om de door mij aangeleverde gegevens te controleren of te delen met de betreffende opleidings
instelling, opgegeven instanties of werkgever(s) als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van deze aanvraag.

8.1 Kruis één optie aan

Ja		

9

Nee

Ondertekening
Verklaring
Ik heb alle gegevens naar waarheid ingevuld. Ik ben mij ervan bewust dat het verstrekken van verkeerde gegevens
gevolgen kan hebben en dat het BIG-register aangifte kan doen van fraude.
Ik verklaar ervan op de hoogte te zijn dat ik met alleen een erkenning niet de titel mag voeren en mijn beroep zelfstandig
mag uitoefenen in Nederland zonder geregistreerd te zijn in het BIG-register.

9.1 Aantal bijlage(n)

Dag		maand		jaar

9.2 Handtekening en datum

|
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