VERZOEK TOT ERKENNING
Aanvraagformulier Wederzijdse Erkenning Vakbekwaamheid

1. INTRODUCTIE
•

Als u gevestigd bent in een EU-lidstaat en met een buitenlands certificaat/diploma tijdelijk of
incidenteel in Nederland wilt werken, kunt u een aanvraag indienen voor Wederzijdse Erkenning
Vakbekwaamheid.
Door middel van dit document kunt u bepalen of u hier voor in aanmerking kunt komen.

•

Neem voordat u dit aanvraagformulier opstuurt de tijd om de toepasbaarheid van de Europese
Richtlijn 2005/36/EG en de Europese wetgeving in uw eigen situatie te overwegen. De volgende
landen vallen onder de richtlijn:
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

•

Nadat u heeft vastgesteld dat de richtlijn van toepassing is op uw situatie, kunt u het
aanvraagformulier opsturen, samen met alle documenten die nodig zijn voor de beoordeling zoals
aangegeven op het formulier. Stuur de aanvraag naar:
IBEX Certificatie
Nevelgaarde 20-B
3436 ZZ Nieuwegein
Email: info@ibexcertificatie.nl

•

Er wordt een factuur gestuurd naar het factuuradres dat u op het formulier vermeldt. Dit dekt de
administratieve en onderzoekskosten in verband met de aanvraag. Kosten voor aanvullende
onderzoeken die eventueel op basis van de uitslag nodig kunnen zijn, zijn niet inbegrepen op de
factuur. De factuur wordt vereffend voordat het verzoek in behandeling wordt genomen.

•

De geldigheid van een Erkenningsverzoek voor tijdelijk of incidenteel dienstverband in Nederland
heeft een duur van 1 jaar na uitgiftedatum.

2. Stroomschema
Kijk of de Europese Richtlijnen en Nederlandse wetgeving op uw situatie van toepassing zijn:

Ik ben een EU/EER/CH burger en wil in Nederland werken in een Nederlands gereglementeerd beroep
als Asbestverwijdering

Mijn thuisstaat heeft verplichte vereisten met betrekking tot beroepskwalificaties voor dit beroep
(Alg. Wet Erk Ber – Art. 5, sub 1)

De richtlijn is niet
van toepassing

NEE

JA

Ik ben gekwalificeerd voor dit beroep, heb een bekwaamheidsbewijs afgegeven door een bevoegde
instantie en mag als zodanig werken in mijn land van verblijf
(Alg. Wet Erk Ber – Art. 5, sub 2 en Art. 6, sub 1,2)

JA

De richtlijn is niet
van toepassing

NEE

De opleiding / kwalificatieregeling voor dit beroep is formeel geregeld in mijn eigen land.
(Alg. Wet Erk Ber – Art. 22, sub a / Art. 7, sub 1)

JA

NEE

Ik heb ten minste 2 jaar fulltime professionele
ervaring (of gelijkwaardig op parttime basis) in dit
beroep in de afgelopen 10 jaar (gedocumenteerd).
(Alg. Wet Erk Ber – Art. 6, sub 2)

JA

NEE

De richtlijn is niet
van toepassing

De Richtlijn is van toepassing en u kunt een Erkenningsverzoek indienen, waarna uw opleiding en
ervaring met betrekking tot het beroep wordt gescreend.
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3. AANVRAAG FORMULIER
Algemene informatie met betrekking tot het verzoek
Dit verzoek betreft:
( ) Aanvraag voor permanente erkenning
(selecteer een optie
( ) Aanvraag voor tijdelijke / incidentele erkenning
alstublieft)
2.
Beschrijf het beroep
waarvoor u wederzijdse
erkenning aanvraagt bij de
Nederlandse autoriteiten
3.
Geef de omvang van uw
activiteiten aan
4.
Is dit uw eerste verzoek?
JA / NEE*
5.*
Uitgegeven door:
Bij NEE, vermeld dan de
Datum uitgegeven:
details van de eerder
Nummer:
uitgegeven uitspraak
1.

Personal Information
6.
Achternaam
7.
Voornaam
8.
Initialen
9.
Geslacht
10.
Geboortedatum
11.
Geboorteplaats
12.
Straat / huisnummer
13.
Postcode
14.
Woonplaats
15.
Land
16.
Telefoonnummer
17.
Emailadres
18.
Nationaliteit
19.
Huidige werkgever
(naam / adres)

M/V

Factuur details
20.
(Bedrijfs) Naam
Contact persoon
Factuuradres
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4. IN TE DIENEN
De volgende documenten moeten aan het verzoek worden toegevoegd:
Document

Opmerkingen

1.

Ondertekend aanvraag formulier

2.

Kopie van het paspoort of ID-kaart met bewijs van
uw nationaliteit
Een kopie van uw verblijfsvergunning van een EU /
EER-land (alleen niet-EU-paspoorthouders) waaruit
uw huidige adres blijkt
Een verklaring dat u op wettige wijze in uw staat
bent gevestigd om beroepsmatig werkzaamheden
te verrichten en dat u op het moment van afgifte
van de verklaring geen verbod tot
beroepsuitoefening is opgelegd.
Gedetailleerde informatie met
betrekking tot het gereglementeerde
certificatieschema in het thuisland
Bekwaamheidscertificaten voor het beroep,
afgegeven door de erkende autoriteiten van uw
eigen land
Details van het educatieve programma voor het
beroep

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Eerste
versie

Herziene
versie

Gecertificeerde kopie
Gecertificeerde kopie

Nederlands / Engels
of vertaald door een erkende vertaler
- Details van de onderwijsinstelling
Theorie & Praktijk
- Cijfers en resultaten van studiepracticum
- Bewijs van beroepservaring en
aanvullende opleiding

Bewijs van taalvaardigheid (voor de
asbestwerkzaamheden moet u de Nederlandse taal
machtig zijn)
Verklaring over werkervaring in het beroep van de
afgelopen 10 jaar (als het beroep niet is
gereglementeerd in het thuisland)
Bij verlenging:
Overzicht van werkervaring van het afgelopen jaar

De vergoeding voor de behandeling van een erkenningsaanvraag is € 250,00 excl. BTW.
Dit is exclusief de kosten van mogelijke competentietests die mogelijk vereist zijn als onderdeel van het proces.
De omvang en de prijs hiervoor wordt bepaald door de uitkomsten van de evaluatie.
Zodra de aanvraag bij ons binnen is, zullen wij binnen één maand aangeven of deze stukken voor ons
voldoende zijn om een Nederlands certificaat te verstrekken of dat er nog een aanvullende competentietest
vereist is.
U kunt bezwaar en beroep maken tegen een besluit. Hiervoor verwijzen wij u door naar ons bezwaar- en
beroepsreglement, deze kunt u vinden op onze website.
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5. VERKLARING
Hierbij verklaar ik IBEX BV te verzoeken mijn opleiding en ervaring te toetsen aan de Europese richtlijnen en
Nederlandse wetgeving.

Ik heb dit formulier naar waarheid en naar beste vermogen ingevuld en alle noodzakelijke details en documenten op
het formulier verstrekt. Ik zal meewerken om desgevraagd meer details te verstrekken, zodat de Nederlandse
autoriteiten, via IBEX BV, een geldig oordeel kunnen vellen.

Ik realiseer me dat het nodig kan zijn om mijn competentie als onderdeel van het proces aan te tonen en dat de
afhandeling van mijn verzoek niet wordt gestart voordat de factuur is voldaan.

Naam:
Datum:
Handtekening:
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