Stroomschema (her)registratieprocedure NRGD
U downloadt het aanvraagpakket van de website www.nrgd.nl.
U stuurt een ingevuld en ondertekend aanvraagpakket per e-mail naar het NRGD via
beheer@nrgd.nl.
N.B. Elke (her)registratieprocedure bestaat uit drie fases: de aanvraagfase (fase 1), de toetsingsfase
(fase 2) en de beslisfase (fase 3). De in onderstaande stroomschema’s genoemde doorlooptijden zijn
gemiddelden en geven u een indicatie per fase van de (her)registratieprocedure. Het is goed mogelijk
dat een bepaalde fase in uw geval langer duurt dan het gemiddelde. Bij aanzienlijke afwijkingen houdt
het NRGD u hiervan uiteraard op de hoogte.

Fase 1

Het NRGD controleert uw
aanvraag op volledigheid en
ontvankelijkheid.
Bij een onvolledige aanvraag
wordt u eenmaal in de
gelegenheid gesteld uw
aanvraag aan te vullen.

Ja

Het NRGD neemt uw
aanvraag in behandeling en
start de toetsingsfase (fase 2).

Nee

Uw aanvraag wordt buiten
behandeling gelaten of
afgewezen.
Tegen dit besluit kunt u in
bezwaar gaan.

Deze fase duurt gemiddeld 4 weken
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Fase 2
Het Bureau plant u in bij een
toetsingsadviescommissie (TAC).

Er vindt een schriftelijke toetsing plaats. De TAC toetst de
door u overgelegde stukken aan de registratie-eisen zoals
vermeld in het Beoordelingskader behorend bij uw
deskundigheidsgebied.

De TAC stelt u één of
meerdere schriftelijke
vragen en/of verzoekt u
nadere schriftelijke
informatie en/of
aanvullende rapporten
te overleggen.

De volgende
trajecten zijn
mogelijk.
De TAC nodigt u uit
voor een mondelinge
toetsing. Tevens kan de
TAC u vragen om
aanvullende schriftelijke
informatie en/of
aanvullende rapporten
te overleggen.

Na toezending hiervan
volgt een 2e
schriftelijke toetsing.

Indien het beeld van
uw competenties nog
niet afdoende helder is,
nodigt de TAC u uit
voor een mondelinge
toetsing.

De TAC heeft
een afdoende
beeld gekregen
van uw
competenties.

Er vindt een
mondelinge toetsing
plaats.

De TAC is van mening
dat u voldoet aan de
registratie-eisen.

De TAC maakt
een advies op
voor het College.
Hiermee start de
beslisfase
(fase 3).

Deze fase duurt gemiddeld 8 weken*

* Vertragende factoren kunnen zijn:
1. vertaling van rapporten;
2. wraking en verschoningsverzoeken (aanvragers en toetsers);
3. verzoek aanvullende schriftelijke informatie en/of mondelinge toetsing door TAC.
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Fase 3

A.1 Het College beslist om u
onvoorwaardelijk te registreren
voor een periode van 5 jaar.
A. TAC adviseert u
(voorwaardelijk) te
registreren.

A.2 Het College beslist om u
voorwaardelijk te registreren.
A.3 Het College beslist om u niet
te registreren.

B.1 Het College beslist u toch
onvoorwaardelijk te registreren
voor een periode van 5 jaar.
B. TAC adviseert u niet
te registreren.

U ontvangt het besluit per e-mail.
U heeft de mogelijkheid in
bezwaar te gaan tegen de
beslissing van het College.

B.2 Het College beslist u toch
voorwaardelijk te registreren.
B.3 Het College beslist om u niet
te registreren.

Deze fase duurt gemiddeld 4 weken
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