Let op!
Dit formulier graag digitaal
invullen, uitprinten, hand
tekeningformulier ondertekenen
en compleet retour sturen.

BES-ontheffing

Aanvraag BES-ontheffing
met BIG-registratie
-----

Vul het formulier volledig in
Print het uit en onderteken het formulier
Scan het getekende formulier
Stuur het per e-mail naar info@besontheffingen.nl

Verplicht mee te sturen document
-- Certificate of Current Professional Status (CCPS) van het land van diplomering en alle andere landen waar u
heeft gewerkt. Dit document mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

1

Algemene gegevens / contactgegevens

1.1

Geboortenaam (zoals vermeld
op uw paspoort)

|

1.2

Voornaam / voornamen

|

1.3

BIG-nummer

1.4 E-mailadres (voor correspondentie
over uw BES-ontheffing)

2

2.1

|

Beroep en specialisatie

Voor welk beroep vraagt u
een ontheffing BES aan?

2.2 Specialisatie ontheffing

apotheker
arts
verloskundige
tandarts
> V oor welke specialisatie binnen de gezondheidszorg vraagt u een ontheffing aan?
Het gaat om het specialisme waar u wettelijk een aantekening voor heeft.

|
2.3 Toestemming

Ik geef toestemming om bij de beoordeling van dit verzoek mijn gegevens te gebruiken uit het BIG-register.
Ik geef toestemming om mijn correspondentie per e-mail te ontvangen.

3

Machtiging
Voor deze procedure machtig ik

3.1

Naam

|
Correspondentieadres

3.2 Straat en huisnummer

|

3.3 Postcode en plaats

															|

3.4 Land

|

3.5 E-mailadres

|

3.6 Telefoonnummer
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4

Ondertekening
Verklaring
	Ik verklaar dat ten aanzien van mij geen maatregel van kracht is, die rust op een in het buitenland gegeven rechterlijke,
tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing, op grond waarvan ik mijn rechten tot de uitoefening van het
betrokken beroep in het land waar de beslissing is gegeven, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend heb verloren.
Daarnaast verklaar ik dat ik niet onder curatele ben gesteld wegens een geestelijke stoornis.
	Ik verklaar bij ondertekening naar de volle waarheid te hebben geantwoord. En dat ik mij er bewust van ben dat het
verstrekken van verkeerde inlichtingen – naast mogelijke strafrechtelijke consequenties – gevolgen kan hebben voor
de aanvraag tot een ontheffing.

4.1 Plaats

|
																					dag			maand		jaar

4.2 Handtekening en datum

|
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