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

Aanvraagformulier

Tijdelijke en Incidentele dienstverlening
Stuur dit document in combinatie met de verplichte
documenten op naar:
BIG-register
Postbus 3173
6401 DR Heerlen
Verplichte documenten
Op bigregister.nl vindt u het overzicht met de verplicht aan te leveren
documenten

1

Algemene gegevens

1.1

Beroep

|

1.2

Geboortenaam (zoals vermeld
op uw paspoort)

|

1.3

Tussenvoegsels

|

1.4 Voornamen

|

1.5

|

Voorletters

1.6 Correspondentienaam

|

1.7

|

Achternaam partner

|

1.8 Tussenvoegsel partner

dag			maand		jaar

1.9 Uw geboortedatum

|

1.10 Nationaliteit
1.11 Geslacht

Man

2
2.1

Vrouw

Woonadres
|

Straat & huisnummer

2.2 Postcode & woonplaats

												|

2.3 Land

|

3
3.1

E-mail

Contactgegevens
|

3.2 Telefoon
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4

Voorkeur ontvangst formele post

4.1 Kruis één optie aan

 Per e-mail
Per post

5

Diploma
dag			maand		jaar

5.1

Datum getuigschrift

|

5.2 Land van diplomering

6

Bent u in het buitenland werkzaam geweest in uw beroep?
Nee

6.1 Kruis één optie aan

Ja
Landen

|

7
7.1

Specialisme behaald in het buitenland
Nee

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

Ja, namelijk:

|

7.2 Toestemmingsverklaring

Ik geef toestemming voor het delen van mijn gegevens met de beroepsvereniging die mijn specialisme erkent.

8

Tijdelijk en incidentele werkzaamheden in Nederland

8.1 In welke functie komt u de
werkzaamheden uitvoeren?

|

8.2 In welke periode worden de
werkzaamheden uitgevoerd?

|

8.3 Bij welke werkgever voert u
de werkzaamheden uit?

|

8.4 Kruis één optie aan

Ik wil toestemming voor het uitvoeren van Tijdelijke en incidentele werkzaamheden in Nederland
Ik wil verlenging van mijn toestemming
Let op: U dient te bewijzen dat de dienstverlening tijdelijk en incidenteel is. Dit kan bijvoorbeeld met een door
de werkgever ondertekende verklaring voor wie u de tijdelijke dienstverlening verricht.

9

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.

9.1 Kruis één optie aan

Ja		

Nee
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verklaringen
Ik verklaar niet onder curatele te staan wegens een lichamelijke of geestelijke toestand, niet ontzet te zijn van het recht
betrokken beroep uit te oefenen en mijn praktijk in Nederland te voeren volgens de Nederlandse wet- en regelgeving,
opvattingen, waarden, normen en beroepsethische beginselen.
Ik verklaar dat in het buitenland geen rechterlijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing van kracht is, waardoor ik daar tijdelijk of blijvend mijn beroep niet meer mag uitoefenen.
Ik verklaar dat in het buitenland geen rechterlijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke procedure tegen mij loopt of
dat sprake is van enig handelen of nalaten van mijn kant in relatie tot mijn gedrag, gezondheid of prestaties dat dreigt
te worden voorgelegd aan een buitenlandse autoriteit.
Ik beloof en verklaar dat ik op het moment van ondertekening geen intenties heb om mij te vestigen binnen Nederland.
Ik verklaar dat mijn werkzaamheden beperkt blijven tot een tijdelijk en incidenteel karakter en ik een van de volgende
normen niet zal overschrijden:
-- Ondergetekende zal voor minder dan een vijfde deel van de voltijds-arbeidsduur per jaar in het gereglementeerde
beroep werkzaam zijn, dan wel;
-- Ondergetekende zal gedurende minder dan 3 maanden per jaar in het gereglementeerde beroep werkzaam zijn.
Ik beloof bij ondertekening naar de volle waarheid te hebben geantwoord en verklaar mij er bewust van te zijn dat
het verstrekken van verkeerde inlichtingen gevolgen kan hebben voor de uitvoering van mijn werkzaamheden binnen
Nederland.
Ik heb alle gegevens naar waarheid ingevuld. Ik ben mij ervan bewust dat het verstrekken van verkeerde gegevens
gevolgen kan hebben voor het tijdelijk en incidenteel verlenen van diensten en dat het BIG-register aangifte kan doen
van fraude.
																					dag			maand		jaar

10.1 Plaats en datum

|

10.2 Handtekening aanvrager

|
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