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> Retouradres Postbus 3173 6401 DR HEERLEN

Mevrouw O. de Hullu
Oranjelaan 7 
2231 DE RIJNSBURG

Datum 23 oktober 2018
Betreft Besluit herregistratie (periodieke registratie)

Geachte mevrouw De Hullu,

U heeft herregistratie aangevraagd voor uw beroep als Fysiotherapeut met BIG-
nummer 79033962604.

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 23 oktober 2023. 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 of 
eventuele gegevens wijzigen. Ook vindt u hier uw uiterste herregistratiedatum 
(UHD) terug en zijn de brieven en andere correspondentie met het BIG-register 
terug te vinden. Ga voor uw digitale dossier naar www.bigregister.nl en log in met 
DigiD of BIG-login bij ‘Mijn BIG-register’.

Correspondentie
U ontvangt de correspondentie van het BIG-register per e-mail of per post. U 
geeft uw voorkeur aan bij uw aanvraag. Zorg ervoor dat uw actuele gegevens 
altijd bij ons bekend zijn. Zo voorkomt u dat u mogelijk belangrijke informatie 
over uw (her)registratie mist.

Oneens met dit besluit?
Onderaan deze brief staat informatie hoe u bezwaar kunt maken tegen 
(onderdelen van) dit besluit.

http://www.bigregister.nl/
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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

De minister voor Medische Zorg, 
namens deze, 
Afdelingshoofd, 
BIG-register

Mevrouw J.C.H. (Jacqueline) Konings
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Bezwaar
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar 
wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar 
kan inschatten.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de 
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaar niet behandeld worden.

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij 
voorkeur met een ingescande handtekening.

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook per post 
versturen naar:
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350,
2500 EJ  Den Haag.

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.

Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres
• de datum
• het kenmerk en/of boetezaaknummer van de brief
  (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn)
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te 
voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met 
het bezwaarschrift?

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat 
u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws
mailto:WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl

