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Algemene voorwaarden 
Ingangsdatum 1 oktober 2016 (versie 3.0) 

Vastgesteld door het bestuur op 9 september 2016 

 

1. Definities 

Beroepsvereniging Een vereniging van personen die tot dezelfde beroepsgroep behoren. 

Zie lijst van beroepsverenigingen waar Registerplein mee samenwerkt. 

Dossier Geheel van documenten en archiefbescheiden ten behoeve van de 

bewijsvoering, rechtvaardiging en informatie betreffende een 

(her)registratie van een professional in een van de registers van 

Registerplein. 

Register Het door Registerplein gehouden beroeps- en kwaliteitsregisters.  

Registratie Inschrijving in een van de registers bij Registerplein. 

Registratiereglement Het reglement waarin alle aangelegenheden betreffende registers zijn 

geregeld. In de reglementen staat de procedure beschreven, die 

gevolgd moet worden om (her)registratie aan te vragen, wordt bepaald 

welke professionals in het betreffende register ge(her)registreerd 

kunnen worden en tegen welke eisen. Zie registratiereglementen . 

Tuchtrecht Het tuchtrecht wordt uitgevoerd door de Beroepsvereniging van 

Professionals in Sociaal Werk (BPSW, voorheen NVMW) voor de 

professionals die onder de beroepscodes vallen die door BPSW zijn 

vastgesteld. Dat zijn de (bedrijfs)maatschappelijk werkers en (ggz) 

agogen. De uitspraken van de tuchtcolleges zijn bindend voor 

Registerplein.  

Klachtrecht 

 

 

 

Het klachtrecht wordt uitgevoerd door de instellingen waar de 

professionals werkzaam zijn. Klachten over individuele professionals 

die onder een van de gedrags- of beroepscode’s van de 

beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een 

beperking (BCMB), de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen 

Kindermishandeling (LVAK) of Present 24x7 vallen, worden door 

deze verenigingen uitgevoerd.  

http://www.registerplein.nl/over/stakeholders/
http://www.registerplein.nl/service-contact/direct-regelen-2/reglementen-en-stroomschemas/
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Wederpartij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgever 

Professional, die een aanvraag tot registratie bij Registerplein heeft 

ingediend, waarvan nog niet is vastgesteld of hij aan alle voor hem 

geldende eisen tot registratie voldoet, en derhalve nog niet is 

geregistreerd, dan wel de professional, die geregistreerd is in een van 

de registers bij Registerplein. 

Opleider, die een aanvraag tot accreditatie bij Registerplein heeft 

ingediend, waarvan nog niet is vastgesteld of de opleiding/ training/ 

cursus aan alle geldende eisen tot accreditatie voldoet, en derhalve nog 

niet is geaccrediteerd, dan wel de opleider, wiens opleiding/training/ 

cursus geaccrediteerd is bij Registerplein. 

Elke andere partij, waaraan Registerplein een aanbieding doet, 

waarmee Registerplein een overeenkomst, of een andersoortige 

rechtsbetrekking aangaat. 

Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over 

wederpartij dan wordt hier bedoeld zowel de professional, de opleider, 

de werkgever, als elke andere partij. Wanneer bepaalde algemene 

voorwaarden specifiek van toepassing zijn op de professional, op de 

opleider, op de werkgever, of op de andere partij, dan wordt op die 

plaats gesproken over de professional, de opleider, de werkgever, dan 

wel de andere partij. 

Organisatie die een of meer professionals in dienst heeft, die bij 

Registerplein zijn geregistreerd. 

2. Algemene bepalingen 
 

2.1 Registerplein is gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA in 

Utrecht en maakt onderdeel uit van het Huis van het Sociaal Domein. 

 

2.2 Registerplein is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 

41184337. 

 

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 

overeenkomsten, of andersoortige rechtsbetrekkingen waarbij Registerplein als 

partij betrokken is. 

 

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke, digitale en 

mondelinge communicatie tussen Registerplein en de wederpartij, tenzij hier 

schriftelijk door Registerplein in overeenstemming met de wederpartij van is 

afgeweken. 
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2.5 Deze algemene voorwaarden zijn vrij toegankelijk via de website  

http://www.registerplein.nl en kunnen op verzoek van de wederpartij digitaal of 

per post worden toegezonden. 

 

2.6 Fouten van geringe aard in deze algemene voorwaarden en in de registratie 

kunnen geen reden zijn voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, of 

andersoortige rechtsbetrekking, maar zullen middels een door Registerplein en de 

wederpartij ondertekende, schriftelijke verklaring worden gecorrigeerd. 

 

2.7 Indien één van de onderhavige bepalingen in rechte vernietigd zou worden, 

behouden de overige algemene bepalingen onverkort hun werking. Partijen 

treden in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van 

de nietige c.q. vernietigde bepaling. 

 

2.8 De wederpartij stemt in met het gegeven dat het register openbaar, en voor een 

ieder kosteloos raadpleegbaar, is. 

 

2.9 De wederpartij stemt ermee in dat Registerplein bevoegd is hem zowel 

schriftelijk per post, als per e-mail te benaderen. 

 

2.10 De wederpartij is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (e-

mail)adres aan Registerplein.  

 

 

3. Registratie en verlenging 
 

3.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor 

professionals die geregistreerd zijn vóór 1 januari 2012 loopt een registratiejaar 

van 1 januari tot en met 31 december. Een registratie bij Registerplein is een 

zakelijke overeenkomst. Een registratie is uitsluitend voor professionals. 

 

3.2 De professional wordt alleen geregistreerd in het register als deze voldoet aan de 

gestelde registratiecriteria. Bij de verlenging van de registratie wordt getoetst of 

de professional voldoet aan de registratiecriteria, zoals die zijn vastgesteld in  het 

registratiereglement. De actuele criteria per register staan op de website van 

Registerplein. Bij de aanvraag tot registratie heeft de professional verklaard 

kennis te hebben genomen van het betreffende registratiereglement. 

 

3.3 De professional is verantwoordelijk voor het juist verstrekken van de nodige 

gegevens. Het indienen van een onvolledige aanvraag, of het ontbreken van de 

vereiste bijlagen, kan leiden tot vertraging, tot indeling in een andere dan het 

gewenste register of tot een beslissing de professional niet te registreren en treedt 

artikel 5.5. in werking. Registerplein is niet aansprakelijk indien  een onvolledig 

ingevulde aanmelding of ontbreken van de vereiste upload leidt tot vertraging, 

indeling in een andere dan de gewenste registratie of het besluit de professional 

niet toe te laten tot het register. Registerplein stuurt hiervan een bevestiging via 

het online dossier. 

 

http://www.registerplein.nl/
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3.4 Ge-uploadde documenten moeten op echtheid kunnen worden gecontroleerd. 

Registerplein zal hierop steekproeven nemen. 

 

3.5 Registerplein behandelt de aanvraag binnen zes weken na binnenkomst. Mocht 

dit langer duren dan krijgt de professional hiervan bericht. 

 

3.6 De professional ontvangt een bewijs van inschrijving door middel van een 

digitaal kwaliteitscertificaat, nadat de registratie definitief is verwerkt. De 

geldigheidsduur van registratie staat op het certificaat aangegeven, zoals die zijn 

vastgesteld in het registratiereglement. Het certificaat mag na uitschrijving niet 

meer als bewijs gebruikt worden.  

 

3.7 De geregistreerde professional mag gebruik maken van het woord/beeldmerk van 

Registerplein op alle door hem passende media-uitingen, zoals op zijn website, of 

op drukwerk als visitekaartjes, advertenties, facturen e.d. , en tevens de bij het 

merkenbureau gedeponeerde titel(s) voeren. Bij misbruik is Registerplein 

bevoegd om juridische stappen te ondernemen. 

 

3.8 De geregistreerde professional kan naast een digitaal kwaliteitscertificaat, een 

registerpas aanvragen tegen betaling van 7,50 excl. BTW als bewijs van 

inschrijving. De geldigheidsduur van de registerpas komt overeen met de duur 

van de registratie. Het registerpasje mag na uitschrijving niet meer als bewijs 

gebruikt worden.  

 

3.9 Door de registratie stemt de professional ermee in dat zijn gegevens in het 

openbaar register worden opgenomen. De gegevens die vermeld worden zijn: 

• Naam en voorletters 

• Geboortedatum 

• Registratienummer 

• Register(s) 

 

3.10 Registerplein communiceert met de professionals via het online dossier. De 

professional is verantwoordelijk om de inhoud van de berichten van 

Registerplein via hun eigen online dossier tot zich te nemen.  

 

3.11 De professional is verantwoordelijk voor het bijhouden en aanvullen van zijn 

dossier en draagt zorg voor actuele contactgegevens.  
 

3.12 Voor registratie in een van de registers bij Registerplein hoeft de professional 

geen lid te zijn van een betrokken beroepsvereniging, danwel vakgroep. 

 

3.13 Registerplein verstuurt periodiek een nieuwsbrief om de wederpartij te 

informeren over de actualiteiten en andere relevante producten en diensten van 

Registerplein. De nieuwsbrief heeft een informatief karakter. De wederpartij 

behoudt zich het recht om zich voor de nieuwsbrief af te melden en is zelf 

verantwoordelijk om relevante informatie via de website van Registerplein tot 

zich te nemen. 
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4. Accreditatie van opleidingen en 

verlenging 

4.1  Registerplein accrediteert opleidingen, cursussen, symposia ed. die bijdragen 

aan competentieversterking en het methodisch handelen van professionals op 

basis van het beroepscompetentieprofiel van het betreffende register, zoals die 

zijn vastgesteld in de betreffende reglementen.  

5. Betaling 
 

5.1 De geregistreerden ontvangen jaarlijks een factuur van Registerplein, tenzij er 

andere afspraken zijn gemaakt. De afspraken met betrekking tot facturatie staan 

op de website van Registerplein. Uit de registratietarieven wordt de uitvoering 

van de registratie en de herregistratie bekostigd. De tarieven worden jaarlijks 

vastgesteld en gepubliceerd op de website. 

 

5.2 De professional kan  bij eerste aanmelding het jaarlijkse registratietarief via 

iDEAL of per bankoverschrijving overmaken. De aanvraag tot registratie wordt 

in behandeling genomen op het moment dat de registratiekosten zijn betaald. 

 

5.3 De werkgever kan voor de professional betalen via een bankoverschrijving onder 

vermelding van het factuur- en registratienummer. De professional ontvangt de 

factuur op zijn naam.   

 

5.4 De beroepsvereniging kan voor de professional betalen via een 

bankoverschrijving onder vermelding van het referentienummer. De professional 

ontvangt in dat geval geen factuur van Registerplein.    

 

5.5 De registratiekosten voor het eerste jaar dienen tegelijk met het indienen van de 

aanvraag tot registratie voldaan te worden. Als de aanvraag tot registratie van de 

professional niet wordt ingewilligd, omdat zijn dossier niet wordt goedgekeurd, 

is een bedrag van € 50,- excl. btw aan administratiekosten verschuldigd en wordt 

het eventuele resterende bedrag excl. btw gecrediteerd. 

 

5.6 De opleiders ontvangen een factuur van Registerplein bij aanvraag voor 

accreditatie. Na ontvangst van betaling wordt de aanvraag in behandeling 

genomen. 

 

5.7 De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Bij de 2e aanmaning 

worden incassokosten in rekening gebracht die in lijn zijn met de Wet Normering 

Buitengerechtelijke Incassokosten. Indien betaling ondanks herhaalde 

aanmaningen uitblijft, behoudt Registerplein zich het recht voor de registratie op 

non actief te zetten/ te beëindigen. LET OP: de betalingsplicht blijft onverkort 

http://www.registerplein.nl/service-contact/direct-regelen-2/reglementen-en-stroomschemas/
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van kracht. Als de factuur niet wordt betaald, volgt geen inschrijving dan wel 

uitschrijving uit het register, tenzij er andere afspraken voor het betreffende 

register zijn gemaakt. 

 

5.8 Registerplein factureert elektronisch, dat wil zeggen dat de professional, dan wel 

de opleider de factuur per e-mail ontvangt.  

 

 

6. Opzeggingen 
 

6.1 De registratie wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij de professional 

tijdig, dat wil zeggen tot uiterlijk één maand voor de start van het nieuwe 

factuurjaar, opzegt. Factuurdatum is zichtbaar in het online dossier van de 

professional. Factuurdatum is niet altijd gelijk aan ingangsdatum registratie, 

omdat tussentijds overstappen of uitstellen mogelijk is. Daarom lopen de 

perioden niet synchroon.  

 

6.2 De registratie kent een geldigheidsduur conform de geldende regeling, maar de 

opzegging kan jaarlijks geschieden. De registratie kan alleen schriftelijk per e-

mail (info@registerplein.nl ) of per post (zie adres in artikel 2) worden opgezegd. 

 

6.3 Bij te late opzegging van de registratie blijft de betalingsplicht van de 

registratiekosten bestaan voor het komende registratiejaar. De registratie wordt 

door Registerplein beëindigd indien de geregistreerde niet voldoet aan de 

betaalverplichting.  

 

6.4 Openstaande betalingen dienen eerst voldaan te worden. Bij de beëindiging van 

de registratie door Registerplein vanwege late betaling blijft de 

betalingsverplichting van kracht. 

 

6.5 De geregistreerde ontvangt per e-mail een schriftelijke bevestiging van de 

opzegging. Mocht er binnen een maand geen bevestiging ontvangen zijn, dan is 

de opzegging mogelijk niet ontvangen. De geregistreerde dient in dat geval 

contact op te nemen met het bureau, bij voorkeur per e-mail 

(info@registerplein.nl).  

 

7. Bezwaar 
 

7.1 De wederpartij kan schriftelijk bezwaar indienen bij Registerplein conform de 

Klachtenregeling. 

 

7.2 Registerplein publiceert de Klachtenregeling op de website. 

 

  

mailto:info@registerplein.nl
mailto:info@registerplein.nl
http://www.registerplein.nl/wp-content/uploads/2015/08/Registerplein-Klachtenregeling-augustus-2015.pdf
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8. Incassokosten 
 

8.1 Is de wederpartij in gebreke, of in verzuim met het nakomen van één of meer van 

zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van 

voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De eventuele 

gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor 

rekening van de wederpartij. 

 

8.2 De wederpartij is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. 

 

 

9. Aansprakelijkheid  
 

9.1 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst, dan wel rechtsbetrekking zich 

onverhoopt een gebeurtenis zou voordoen die tot aansprakelijkheid van 

Registerplein leidt, dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het 

bedrag waarop de door Registerplein gesloten aansprakelijkheids- verzekering 

aanspraak geeft. Registerplein is in geen geval aansprakelijk voor eventuele 

gevolgschade. 

 

 

10. Slotbepalingen 
 

10.1 Geen der partijen zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien 

zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te 

wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 

verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.  

 

10.2 Registerplein is bevoegd om (onderdelen van) de algemene voorwaarden te 

wijzigen. 

 

10.3 Registerplein is verantwoordelijk dat de persoonsgegevens in het 

registratiesysteem (PE-Online) conform de Wet op persoonsgegevens worden 

bewaard en bewerkt.  

 

10.4 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De 

Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van de geschillen met 

betrekking tot uitvoer van deze algemene voorwaarden. 


