Aankondiging Herregistratie
U staat geregistreerd in het BIG-register als [waarde voor ProfessionalGroupTitle], met BIGnummer [waarde voor ArticleNumber]. Wilt u geregistreerd blijven? Dan moet u binnenkort
herregistratie aanvragen. Om te kunnen herregistreren in het BIG-register moet u genoeg
werkervaring hebben. Dit bepalen we met een urennorm. Haalt u de minimale urennorm niet, dan
kunt u zich toch herregistreren wanneer u aan de specifieke scholingseisen voldoet. Scholing voor
herregistratie is dus iets anders dan bijscholing.
Uiterste herregistratiedatum
Uw uiterste herregistratiedatum (UHD) is [waarde voor FinalDateReRegistration]. Ik stuur deze
aankondiging nu al zodat u nog even de tijd heeft om eventueel aan de gestelde eisen te kunnen
voldoen. Per beroep gelden er verschillende criteria voor herregistratie. Bekijk de criteria voor uw
beroep op www.bigregister.nl/herregistratie. Wilt u zich herregistreren en voldoet u aan de
criteria? Vraag dan vóór deze datum herregistratie aan.
Direct herregistreren?
U kunt uw aanvraag doen via ‘Mijn BIG-register’ op www.bigregister.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD
of BIG-login nodig.
Waarom herregistratie?
Met herregistratie toont u aan dat u beschikt over de competenties die behoren tot de kern van
het beroep waarvoor u staat ingeschreven. Zo draagt herregistratie bij aan de kwaliteit van de
Nederlandse gezondheidszorg. Uw registratie heeft u onder andere nodig om uw beroepstitel te
mogen voeren.
Berichten van het BIG-register
Berichten van het BIG-register worden in uw digitale dossier in ‘Mijn BIG-register’ geplaatst. U
ontvangt een e-mailnotificatie als er een bericht voor u klaar staat. Wilt u geen e-mailnotificaties
ontvangen, dan ontvangt u alle berichten over u aanvraag per post. U kunt dit aangeven bij uw
aanvraag. Zorg ervoor dat uw actuele contactgegevens altijd bij ons bekend zijn. Wilt u hierin iets
wijzigen? Log in met DigiD of BIG-login bij ‘Mijn BIG-register’.
Kosten herregistratie en restitutie
De totale kosten van herregistratie zijn 85 euro. Ik behandel uw aanvraag zodra uw
aanvraagformulier en betaling binnen zijn. In de volgende gevallen krijgt u 20 euro teruggestort
op uw rekening als uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen, of als uw aanvraag wordt
afgewezen, of als u uw aanvraag intrekt voordat ik een besluit neem.
Niet herregistreren?
Werkt u niet meer in het beroep waarmee u in het BIG-register geregistreerd staat, werkt u niet
(meer) in Nederland of voldoet u niet aan de herregistratie criteria? Dan is het aanvragen van
herregistratie voor u wellicht niet zinvol of haalbaar. Besluit u geen herregistratie aan te vragen?
Dan kunt u dit doorgeven via ‘Mijn BIG-register’ (kies voor ‘Afmelden herregistratie’). U ontvangt
dan ook geen herinnering meer. Uw registratie wordt doorgehaald in het BIG-register zodra uw
UHD is verlopen.
Goed om te weten
• Ik doe mijn uiterste best om de diensten van het BIG-register continu aan te bieden. De
beschikbaarheid van diensten van derden (zoals DigiD) kan ik beperkt beïnvloeden.
• Het kan zijn dat u wordt geselecteerd voor controle. U ontvangt dan apart een bericht waarin ik
u vraag om bewijsstukken op te sturen. Deze bewijsstukken hoeft u alleen op te sturen als u
hierom wordt gevraagd.
• De inhoudelijke beoordeling van uw aanvraag kan twee maanden duren.
• Uw volgende UHD is vijf jaar na het moment dat u het positieve besluit voor herregistratie
ontvangt.

Ontvangstbevestiging
Ik heb uw aanvraag voor (her)registratie in het BIG-register voor uw beroep als [waarde voor
ProfessionalGroupTitle] ontvangen. De door u ingevulde gegevens vindt u in de bijlage.
Betaling
Heeft u de kosten van 85 euro nog niet betaald? Maak dan het (resterende) bedrag over op de
rekening van het CIBG/BIG-register. Gebruik daarbij de volgende gegevens:
• Rekeningnummer ING bank: 07 05 00 34 93
• IBAN nummer: NL86 INGB 0705003493
• BIC code: INGBNL2A (alleen vermelden bij betaling vanuit het buitenland)
• Betalingskenmerk: [waarde voor PaymentReference]
Pas na ontvangst van uw betaling met het juiste kenmerk neem ik uw aanvraag in behandeling.
Zorg ervoor dat uw betaling binnen vier weken na dagtekening van deze brief bij het BIG-register
binnen is.
Beslistermijn
De beslistermijn voor uw aanvraag is acht weken. De termijn waarbinnen het BIG-register een
besluit over uw aanvraag neemt, begint zodra uw betaling is ontvangen en stopt iedere keer dat ik
verzoek om aanvullende bewijsstukken.
Correspondentie
Berichten van het BIG-register worden in uw digitale dossier in ‘Mijn BIG-register’ geplaatst. U
ontvangt een e-mailnotificatie als er een bericht voor u klaar staat. Wilt u geen e-mailnotificaties
ontvangen, dan ontvangt u alle berichten over u aanvraag per post. U kunt dit aangeven bij uw
aanvraag. Zorg ervoor dat uw actuele contactgegevens altijd bij ons bekend zijn. Wilt u hierin iets
wijzigen? Log in met DigiD of BIG-login bij ‘Mijn BIG-register’.
Goed om te weten
• Uw bewijsstukken hoeft u alleen op te sturen als ik u hierom vraag.
• Het BIG-register stuurt geen ontvangstbevestiging na ontvangst van uw documenten. U kunt
de status van uw aanvraag altijd inzien in uw digitale dossier. Hier ziet u ook of de door u
opgestuurde documenten zijn toegevoegd (log in met DigiD of BIG-login via ‘Mijn BIGregister’).

Hierna volgt een overzicht van de gegevens die zijn ingevuld bij het indienen van de aanvraag

Verzoek bewijsstukken
U heeft herregistratie op basis van werkervaring aangevraagd voor uw beroep als [waarde voor
ProfessionalGroupTitle] met BIG-nummer [waarde voor ArticleNumber]. Om de werkervaring die u
heeft opgegeven bij uw aanvraag te kunnen beoordelen, heb ik van u een of meerdere
documenten (bewijsstukken) nodig die uw opgegeven werkervaring onderbouwen. Welke
bewijsstukken dat zijn en hoeveel bewijsstukken er nodig zijn, is afhankelijk van uw situatie.
Advies over mogelijke bewijsstukken
Om uw werkervaring te beoordelen is per gewerkte periode bepaalde informatie nodig. Soms
bevat één document alle noodzakelijke gegevens. Soms moet u hiervoor meerdere documenten
opsturen. Op basis van de door u ingevulde aanvraaggegevens vindt u in bijlage 1 een advies over
documenten die u in uw situatie mogelijk zou kunnen aanleveren als bewijs.
Aanleveren bewijsstukken
Lever uw bewijsstuk(ken) voor [waarde voor RappeldatumGeneriek] aan. Het is mogelijk om
bepaalde documenten te uploaden via ‘Mijn BIG-register’. In de bijgevoegde toelichting (bijlage 2)
kunt u zien welke documenten u kunt uploaden en hoe u dit kunt doen. Documenten die u niet
kunt uploaden, moet u per post opsturen. Vaak zijn dit de documenten die origineel of
gewaarmerkt moeten zijn. Maakt u liever geen gebruik van de uploadfunctie? Dan kunt u uiteraard
ook alle documenten per post opsturen. Dit hoeft u niet online aan te geven. Let op: het is niet
mogelijk om nogmaals documenten te uploaden of te verwijderen nadat u op versturen heeft
geklikt.
Ontvangst documenten
Het BIG-register stuurt geen ontvangstbevestiging na ontvangst van uw documenten. Via uw
digitale dossier ‘Mijn BIG-register’ kunt u zien of de door u opgestuurde documenten zijn
aangekomen. Het kan enkele werkdagen duren voordat de documenten die u per post heeft
gestuurd, zijn gekoppeld aan uw aanvraag.
Afhandeling aanvraag
Ik kan uw aanvraag pas verder afhandelen als ik uw bewijsstukken heb ontvangen. De termijn
waarbinnen ik uw aanvraag moet afhandelen stopt daarom vandaag. Deze loopt weer verder zodra
ik het bewijs ontvang. Als ik op [waarde voor RappeldatumGeneriek_N01] geen documenten heb
ontvangen ontvangt u een herinnering.
Zolang uw aanvraag in behandeling is, wordt uw registratie niet doorgehaald. Ook niet als uw
uiterste herregistratiedatum verstrijkt. Voorwaarde is wel dat uw bewijsstukken tijdig zijn
aangeleverd.

Hierna volgt een advies m.b.t. het soort documenten die aangeleverd kunnen worden en
vervolgens ook een bijlage waarin beschreven staat hoe deze aangeleverd kunnen worden en aan
welke eisen deze moeten voldoen.

Positief besluit
U heeft herregistratie aangevraagd voor uw beroep als [waarde voor ProfessionalGroupTitle] met
BIG-nummer [waarde voor ArticleNumber].
Gefeliciteerd! Uw registratie is verlengd
Graag laat ik u weten dat uw aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen voor herregistratie in het
BIG-register. Dat betekent dat uw registratie is verlengd en geldig tot en met [waarde voor
FinalDateReRegistration]. Een half jaar voor deze datum krijgt u automatisch een aankondiging
voor herregistratie. Dit besluit heb ik genomen op basis van de gegevens die u voor uw aanvraag
heeft aangeleverd.
Heeft u eerder een besluit ontvangen waarin stond dat uw registratie wordt doorgehaald in het
BIG-register in het kader van herregistratie? Dan trek ik bij deze dat besluit in.
Mijn BIG-register
Via ‘Mijn BIG-register’ kunt u veel van uw geregistreerde gegevens online inzien, eventuele
gegevens wijzigen of een 'Uittreksel BIG-register' (summary) aanvragen. Ook vindt u hier uw
uiterste herregistratiedatum (UHD) terug. Ga voor uw digitale dossier naar www.bigregister.nl en
log in met DigiD of BIG-login bij ‘Mijn BIG-register’.
Correspondentie
Berichten van het BIG-register worden in uw digitale dossier in ‘Mijn BIG-register’ geplaatst. U
ontvangt een e-mailnotificatie als er een bericht voor u klaar staat. Wilt u geen e-mailnotificaties
ontvangen, dan ontvangt u alle berichten over u aanvraag per post. U kunt dit aangeven bij uw
aanvraag. Zorg ervoor dat uw actuele contactgegevens altijd bij ons bekend zijn. Wilt u hierin iets
wijzigen? Log in met DigiD of BIG-login bij ‘Mijn BIG-register’.
Oneens met dit besluit?
Onderaan deze brief staat informatie hoe u bezwaar kunt maken tegen (onderdelen van) dit
besluit.
Wettelijke basis
Dit besluit is genomen op grond van de volgende wet- en regelgeving:
• Algemene wet bestuursrecht
• Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
• Besluit periodieke registratie Wet BIG
• Regeling periodieke registratie Wet BIG
Voor de originele teksten van wetten en regelingen kunt u terecht op wetten.overheid.nl/zoeken.
Heeft u vragen over de specifieke wetsartikelen, neem dan contact op met de BIG-informatielijn
via het contactformulier op de website. Vermeld hierin altijd het kenmerk van deze brief. Het
kenmerk vindt u in de rechterkantlijn.

