
BIG-register
Aanvraagformulier Certificate of 
non‑registration
Verplichte documenten
 - Aanvraagformulier
 - Digitaal uittreksel uit het DUO diplomaregister of een origineel 

gewaarmerkte papier kopie van uw diploma
 - Kopie geldig identiteitsbewijs 

Heeft uw een digitaal uittreksel van uw diploma, dan kunt u het 
formulier met de documenten en het uittreksel mailen naar: 
certificates@bigregister.nl

Heeft u geen digitaal uittreksel van uw diploma stuur dan het formulier 
en de documenten naar:
BIG-register
Postbus 3173 
6401 DR Heerlen

Na ontvangst van alle verplichte documenten nemen wij de aanvraag 
in behandeling. De wettelijke afhandeltermijn is maximaal 8 weken. 

De verklaring wordt afgedrukt op officieel gewaarmerkt papier en naar 
uw woonadres gestuurd. De verklaring is opgesteld in het Engels. Voor 
een verklaring in een andere taal benadert u zelf een vertaler.

Wat is een Certificate of non-registration?
Een Certificate of non-registration is een verklaring die aangeeft 
dat u niet bent geregistreerd in het BIG-register en dat u ook nooit 
geregistreerd bent geweest.

Let op!
Dit formulier kunt u het beste 
downloaden en digitaal invullen. 
Daarna uitprinten, ondertekenen 
en retour sturen.

1 Algemene gegevens

1.1 Geboortenaam (Zoals vermeld op 
uw paspoort)

|

Geslacht

 man  vrouw

1.2 Voornaam / voornamen (voluit) |

1.3 Voorletters |

1.4 Tussenvoegsel |

1.5 Beroep |

1.6 Geboortedatum en plaats                |        
Dag  maand  jaar

1.7 Geboorteland |

1.8 Nationaliteit 1 |

1.9 Nationaliteit 2 |

2 Woonadres

2.1 Straat en huisnummer |

2.2 Postcode en woonplaats                |        
2.3 Land |

3 Contactgegevens

3.1 Telefoonnummer                
3.2 E-mailadres |
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4 Contactgegevens buitenlands bevoegde autoriteit

4.1 Naam autoriteit |

4.2 Contactpersoon |

4.3 Straat en huisnummer |

4.4 Postcode en plaats                |        
4.5 Land |

5 Ondertekening

5.1 Plaats |

5.2 Handtekening en datum

                     Dag  maand  jaar

|         
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