
 

 
  

   

Aanvraagformulier  
Register Coördinator Fraudebeheersing 

 
 

 
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Privé-contactgegevens worden niet verstrekt aan derden en alleen voor administratieve doeleinden ten behoeve van het beheer 
van het Register uitsluitend door het NIVRE gebruikt. 
 

Naam:  M  V  
 

Titel:  Voorletter(s):  Roepnaam:  
 

Straat woonadres:  
 

Postcode:  Woonplaats:  
 

Postbus:  Postcode:  Plaats:  
 

Telefoonnr.  privé:  Mobiel privé:   
 

Geboortedatum:  Plaats:  
 

e-mailadres privé:  
 
 
ZAKELIJKE GEGEVENS 
Zakelijke contactgegevens worden opgenomen  in het Register. Het Register is openbaar en staat op de website van het NIVRE.  
 

Naam werkgever:  
 

Bezoekadres:  te:  
 

Postbus:  Postcode:  Plaats:  
 

Telefoon kantoor:  Mobiel zakelijk:  
 

Rechtstreeks telefoonnummer:  
 
 

E-mailadres zakelijk:  
 

Kostenplaats:   
Indien van toepassing 

 
Dient u deze aanvraag in voor inschrijving als kandidaat? Ja  Nee  
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Heeft een opleiding op het gebied van Fraudebeheersing gevolgd? 

 

 Diploma behaald: Ja  Nee  
 

 Diploma behaald: Ja  Nee  
 
 
 

Sinds wanneer bent u werkzaam als coördinator Fraudebeheersing? Ja  Nee  
 
 

Voor welk percentage bent u werkzaam als coördinator Fraudebeheersing?  % 
 
 

Heeft u naast uw functie als coördinator Fraudebeheersing ook nog een andere 
functie? 

 
Ja 

  
Nee 

 

 
 

Zo ja, welke andere functie?  
 

 
Waar heeft u het laatste jaar gewerkt? 

 

 
 

 

Bent u momenteel ingeschreven in een Register van het NIVRE? Ja  Nee  
 

Zo ja, onder welk registratienummer?  Branche:  
 

Bent u eerder in een NIVRE-Register ingeschreven geweest? Ja  Nee  
 

Wat was de reden van uitschrijving?  
 

 
 
 

BIJLAGEN 
 

Onderstaande bescheiden dient u als bijlagen bij dit formulier te voegen: 
 
 Kopie van diploma’s van een door het bestuur RCF erkende opleiding. Gelijkwaardige 

opleidingen kunnen vrijstelling geven. Hiertoe is een schriftelijk verzoek in te dienen bij het 
Bestuur RCF.  

 Een directieverklaring waaruit blijkt dat u de laatste drie jaren hoofdzakelijk werkzaam bent als 
 coördinator Fraudebeheersing bij een verzekeringsmaatschappij, volmachtbedrijf of financiële 

instelling.   ;  
 Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
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VERKLARING 

Inschrijving in het Register CF is persoonsgebonden.  

Ondergetekende verklaart dat hij/zij geen handelingen heeft verricht en zal verrichten, die in strijd zijn 
met de maatschappelijke zorgvuldigheid in de verzekeringsmarkt.  

Ondergetekende zal het NIVRE op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen stellen voor het niet of niet 
tijdig opnemen in het Register. Zolang geen officieel bericht van het NIVRE is ontvangen, kan  
ondergetekende geen enkel recht ontlenen aan de ingediende aanvraag of registratie. 

Door het plaatsen van uw handtekening bevestigt u dat u zich met medeweten en instemming van het 
CBV van het Verbond van Verzekeraars zult onderwerpen aan de statuten en reglementen van het 
NIVRE, zoals die ook gelden voor de RCF.  

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld, 

Datum: 

Plaats: 

Handtekening: 

Wij verzoeken u dit formulier volledig ingevuld en ondertekend tezamen met de gevraagde bijlagen op 
te sturen per e-mail naar registratie@nivre.nl

óf per post naar:

NIVRE 
t.a.v. afdeling Registratie 
Boompjes 251
3011 XZ   Rotterdam
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