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1.

VOORAF

De wettelijke termijn voor afhandeling van een aanvraag is acht weken. In de praktijk duurt de
behandeling een tot twee weken. U kunt zelf bijdragen aan een snelle afhandeling: alleen
volledige aanvragen kunnen we in behandeling nemen. Kijk bij
3. Nederlands diploma
4. Verklaring van vakbekwaamheid
5. Diploma’s behaald in een land van de EER of Zwitserland
welke stukken u moet insturen.
Inschrijving kan niet plaatsvinden als u
- onder curatele bent gesteld wegens een geestelijke stoornis;
- u ontzet bent van het recht het beroep uit te oefenen als gevolg van een rechterlijke uitspraak.
Heeft u straks na het lezen van de toelichting nog vragen? U kunt bellen met de
BIG-informatielijn: 0900-8998225 (€ 0,10 per minuut). Dagelijks bereikbaar van 09.00 tot
12.00 en van 13.00 tot 17.00. U kunt uw vragen ook mailen naar info@ribiz.nl.
2.

KOSTEN AANVRAAGPROCEDURE
AANVRAAGPROCEDURE

Voor het afhandelen van uw aanvraag moet u € 80,- betalen. Uw aanvraag kunnen wij pas
behandelen als deze kosten zijn betaald.
Let op! Bij afwijzen van de aanvraag worden de kosten voor de afhandeling van de aanvraag niet
terugbetaald.
Betaling in Nederland
Via de website kunt u de kosten voor de inschrijfprocedure betalen via Ideal. U betaalt dan
direct via het internet. Dit is de snelste manier.
Via onze website kunt u verder kiezen voor een eenmalige machtiging. Let op, deze manier
vertraagt de afhandeling.
U kunt ook kiezen voor het zelf overmaken van de kosten voor de inschrijfprocedure.
Maak € 80,- over op rekeningnummer 19 23 24 349 van het ministerie van VWS/RIBIZ.
Vermeld als betalingskenmerk het zaaknummer. Het zaaknummer vindt u onder de streepjescode
op het aanvraagformulier. Zonder dit zaaknummer kunnen wij uw betaling niet verwerken.
Betaling vanuit het buitenland
Maak € 80,- over op de rekening van het ministerie van VWS/RIBIZ bij RABO Internationaal:
19 23 24 349.
U moet daarbij vermelden:
1 het IBAN nummer: NL 61 RABO 0192324349
2 de BIC code: RABONL 2U
3 het zaaknummer.
Het zaaknummer vindt u onder de streepjescode op het
aanvraagformulier. Zonder dit zaaknummer kunnen wij uw betaling

niet verwerken.

3.

NEDERLANDS DIPLOMA

U heeft recent uw diploma gekregen
dan moet u de volgende documenten insturen:
- het getekende aanvraagformulier;
- een gewaarmerkte kopie van uw diploma/getuigschrift.
Een gewaarmerkte kopie van het diploma/getuigschrift is een kopie van het
diploma/getuigschrift waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf
van de opleiding, een Nederlandse notaris of een gemeentesecretariaat staat (hier
kunnen kosten aan verbonden zijn).
U bent gediplomeerd voor de datum van openstelling van het betreffende register (*)
De termijn voor registratie op grond van een diploma behaald voor de openstelling van het
betreffende register is verstreken. U komt alleen in aanmerking voor registratie als u
beargumenteerd in een brief aangeeft waarom u zich alsnog wilt inschrijven.
U moet de volgende documenten insturen:
- de brief waarin u beargumenteerd aangeeft waarom u zich alsnog wilt inschrijven
- het getekende aanvraagformulier;
- een kopie van uw diploma/ getuigschrift.
Voor fysiotherapeuten is dit de kopie van het bewijs van bevoegdheid.
Voor psychotherapeuten is dit:
- kopie van het bewijs van inschrijving in het (oude) register van psychotherapeuten dat
was ingesteld op basis van een ministerieel besluit uit 1986 of
- kopie van de verklaring van maart 1998, afgegeven door de Hoofdinspecteur voor de
Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg (afgegeven t.b.v de BIG-registratie
aan psychotherapeuten die ingeschreven waren in bovengenoemd register) of
- kopie van het bewijs van inschrijving in het register van psychiaters van de MSRC.
(U moet vóór 1 april 1998 met de opleiding tot psychiater zijn begonnen.)
(*) Datum openstelling BIG-register
1 december 1995 – verpleegkundigen;
1 december 1997 – apothekers, artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, verloskundigen;
1 april 1998 – gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten.

4.

VERKLARING VAN VAKBEKWAAMHEID
Erkenning van buiten Nederland behaalde dipoma’s

Verklaring afgegeven na de datum van openstelling van het betreffende register (*)
U hoeft alleen het getekende aanvraagformulier in te zenden. Een kopie van de verklaring is al in
uw dossier opgenomen.
Verklaring afgegeven voor de datum van openstelling van het betreffende register (*)
De termijn voor registratie op grond van een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven voor de
openstelling van het betreffende register is verstreken. U komt in aanmerking voor registratie als
u beargumenteerd per brief aangeeft waarom u zich alsnog wilt inschrijven.
U moet de volgende documenten insturen:
- de brief waarin u beargumenteerd aangeeft waarom u zich alsnog wilt inschrijven
- het getekende aanvraagformulier;
- een kopie van de verklaring van vakbekwaamheid.
(*) Datum openstelling BIG-register
1 december 1995 – verpleegkundigen;

1 december 1997 – apothekers, artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, verloskundigen;
1 april 1998 – gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten.
5.

DIPLOMA’S BEHAALD IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EER OF ZWITSERLAND

U moet de volgende documenten insturen:
- het getekende aanvraagformulier;
- een kopie van uw paspoort of identiteitskaart;
alleen staatsburgers van een land van de EER of Zwitserland komen in aanmerking voor
directe inschrijving.
- een originele gewaarmerkte kopie van uw diploma/ getuigschrift.
Let op: een gewaarmerkte kopie is een kopie met een originele stempel en handtekening.
U mag geen kopie van een gewaarmerkte kopie insturen.
- Een originele verklaring van de bevoegde autoriteit op het terrein van de beroepsuitoefening
inhoudende
• dat u volledig bevoegd bent het betreffende beroep uit te oefenen;
• er geen gerechtelijke procedure(s) met betrekking tot de beroepsuitoefening aanhangig is
(zijn).
Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.
Mocht u in de vijf jaar voorafgaande aan deze aanvraag in een ander land of landen gewerkt
hebben, dan moet u ook een dergelijke verklaring overleggen afkomstig van de bevoegde
autoriteit in dit land c.q. deze landen.
Aanvullende verklaring
Het kan zijn dat de bevoegde autoriteit in het land van diplomering een verklaring moet
afgegeven waaruit blijkt dat uw diploma voldoet aan de Europese richtlijnen. Of en welke
verklaring nodig is, moet u navragen in uw land van diplomering. De beroepsorganisatie, het
ministerie van Volksgezondheid of het ministerie van Onderwijs in dit land kunnen u nader
informeren.
Diploma behaald in een land dat op of na 1 mei 2004 is toegetreden tot de Europese Unie
Voor Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije of
Tsjechië geldt dat directe inschrijving zonder aanvullende voorwaarde alleen mogelijk is voor
mensen die met de opleiding zijn begonnen na 1 mei 2004. In alle andere gevallen moet de
bevoegde autoriteit een verklaring afgeven waaruit blijkt dat het diploma voldoet aan de
Europese richtlijnen. Welke verklaring specifiek nodig is, moet u navragen in uw land van
diplomering. De beroepsorganisatie, het ministerie van Volksgezondheid of het ministerie van
Onderwijs in dit land kunnen u nader informeren.
Voor Bulgarije en Roemenië geldt dat directe inschrijving zonder aanvullende voorwaarde alleen
mogelijk is voor mensen die met de opleiding zijn begonnen na 1 januari 2007. In alle andere
gevallen moet de bevoegde autoriteit een verklaring afgeven waaruit blijkt dat het diploma
voldoet aan de Europese richtlijnen. Welke verklaring specifiek nodig is, moet u navragen in uw
land van diplomering. De beroepsorganisatie, het ministerie van Volksgezondheid of het
ministerie van Onderwijs in dit land kunnen u nader informeren.
Afhandeling aanvraag
Is uw dossier volledig en voldoet u aan de voorwaarden, dan wordt u ingeschreven in het BIGregister. Blijkt bij de beoordeling dat uw aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet, dan is
directe inschrijving niet mogelijk. U kunt dan een 'verklaring van vakbekwaamheid' aanvragen.
Wordt deze verklaring afgegeven, dan kunt u zich daarmee alsnog in het BIG-register inschrijven.

Op het BIG-register is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

