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Ontvangst berichten over de aanvraag
Alle berichten over de aanvraag worden in uw online dossier op 
‘Mijn BIG-register’ voor u klaargezet. U ontvangt een e-mail notificatie 
op de in dit formulier opgegeven e-mailadres als er een nieuw bericht 
is. Uw gemachtigde ontvangt ter informatie ook een notificatie op 
zijn of haar eigen e-mailadres, maar alleen u kunt inloggen in uw 
persoonlijke dossier. Uw gemachtigde ontvangt daarom alle berichten 
over de aanvraag per post.

Let op!
Dit formulier graag digitaal 
invullen, uitprinten, hand-
tekening formulier onder tekenen 
en compleet retour sturen.

1 Algemene gegevens

Hierbij machtig ik,

1.1 Voorletter(s) |

1.2 Achternaam > Bent u gehuwd? Vermeld dan ook uw meisjesnaam.

|

1.3 Geboortedatum

Dag  maand  jaar

        
1.4 Nationaliteit |

1.5 Zaaknummer > Het zaaknummer vindt u in de brief bij ‘ons kenmerk’.

|

de volgende natuurlijke persoon (hierna: gemachtigde),

> Een natuurlijk persoon is een mens die rechten en plichten kan hebben.

1.6 Aanhef  de heer  mevrouw

1.7 Voorletter(s) |

1.8 Achternaam |

Correspondentieadres

1.9 Straat en huisnummer |

1.10 Postcode en plaats              |      
1.11 Telefoonnummer           
1.12 E-mailadres |
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of rechtspersoon (hierna: gemachtigde), 

> Een rechtspersoon is een organisatie. Bijvoorbeeld een stichting of BV. 

1.13 Naam |

Correspondentieadres

1.14 Straat en huisnummer |

1.15 Postcode en plaats              |      
1.16 Telefoonnummer           
1.17 E-mailadres |

rechtsgeldig vertegenwoordigd door

1.18 Aanhef  de heer  mevrouw

1.19 Voorletter(s) |

1.20 Achternaam |

om namens mij een aanvraag in te dienen voor

> Eén keuze mogelijk.

1.21 Buitenlands diploma > Zie BIG-register | Met een buitenlands diploma voor meer informatie over de onderstaande procedures. 

 Een verklaring van vakbekwaamheid / erkenning van beroepskwalificaties;

 Registratie in het BIG-register op grond van een verklaring van vakbekwaamheid / erkenning van beroepskwalificaties.

1.22 Voorschrijfbevoegdheid  
(voor verpleegkundigen)

>  Zie BIG-register | voorschrijfbevoegdheid voor meer informatie

  Een verklaring van vakbekwaamheid voorschrijfbevoegdheid / erkenning van beroepskwalificaties 
voorschrijfbevoegdheid;

  Vermelding van de voorschrijfbevoegdheid in het BIG-register op basis van een verklaring van 
vakbekwaam heid / erkenning van beroepskwalificaties.

2 Ondertekening

Ik geef de gemachtigde toestemming om alle verdere verhandelingen te verrichten die nodig zijn voor de afhandeling 
van de aanvraag / aanvragen.

Ik verklaar kennis te hebben genomen van – en akkoord te gaan met – de inhoud van de aanvraag / aanvragen.

Deze machtiging geldt alleen voor de in dit document aangegeven aanvraag. Alle gegevens van de gemachtigde 
worden na afhandeling van de betreffende aanvraag verwijderd uit ons systeem.

Aanvrager

2.1 Plaats en datum

                     dag   maand  jaar

|         

2.2 Handtekening aanvrager |

Gemachtigde

2.3 Plaats en datum

                     dag   maand  jaar

|         

2.4 Handtekening gemachtigde |
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https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma
https://www.bigregister.nl/registratie/nederlands-diploma-registreren/rechten-en-plichten/voorschrijfbevoegdheid-verpleegkundigen
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