Informatie over de registratiecyclus:
Het volledig ingevulde registratieformulier komt terecht bij het BReps, het dossier wordt gescreend en men bekijkt op basis van de aangeleverde informatie
of de aanvrager in aanmerking komt om geregistreerd te staan op het BReps.be.

BReps Status

Informatie over de BReps status

U hebt de registratiestappen doorlopen en u bent tijdelijk
geregistreerd. Dit betekent dat u
1.

Het digitale registratieformulier volledig heeft ingevuld

2.

U zich akkoord heeft verklaart met de ethische code

3.

U zich akkoord heeft verklaart met de algemene voorwaarden

4.

U hetzij in eigen beheer verzekerd bent voor BA of hetzij een BA
verzekering neemt via het BReps

Bij deze registratiestatus wordt uw naam en foto reeds zichtbaar op
de website BReps.be, met vermelding “tijdelijke registratiestatus”
Nadat wij uw opgeleverde diploma’s en certificaten hebben gecheckt
kunnen wij u inschaling bepalen conform de erkende regelgeving.

Extra informatiever illustraties

Indien uw opleiding en /of ervaring op basis van uw diploma’s – EVC
procedure – erkende certificaten ingeschaald is en uw betaling in
orde is komt uw registratiestatus op “gecertificeerd en actief” te
staan; volgende informatie verschijnt op de website:
1.

Uw bedrijfslogo – uw website- uw telefoonnummer
(opmerking indien u dit niet wenst kan u dit afvinken in
uw profiel (login en paswoord had u zelf aangemaakt)

2.

Verschijnt de status “actief” “of “BReps gecertificeerd

3.

Verschijnt een opsomming van uw “opleidingen” (+
ingeschaalde status ) en een overzicht van uw
“bijscholingen”

Deze registratiestatus blijft 1 jaar geldig.
U ontvangt een mail dat uw inschaling goedgekeurd is en u ontvangt
een gepersonaliseerd certificaat BReps

Een registratiestatus komt op geannuleerd te staan als:


Indien na 2 maand de registratie niet correct is opgeleverd of
indien niet voldaan wordt aan de vermelde voorwaarden



u na 1 jaar uw registratie niet meer wenst te hernieuwen (zie
verder)

Het profiel verdwijnt dan automatisch van de BReps website en komt
ook niet meer voor in de zoekresultaten.
Het is mogelijk om de registratieprocedure opnieuw te doorlopen op
het moment dat u uw registratie wenst te hernieuwen of op het
moment dat u voldoet aan de voorwaarden
De registratieprocedure opnieuw doorlopen kan door met uw reeds
bestaande login en paswoord in te loggen en op de knop “profiel
heractiveren” te klikken.
De oorspronkelijke gegevens blijven in het systeem bewaard.

Na 1 jaar registratie vraagt BReps aan elke geregistreerde om het
profiel te hernieuwen, het profiel moet opnieuw goedgekeurd worden
door BReps.
In tussentijd verschijnt het profiel op status “wachtend op
hernieuwing” Gekoppeld aan deze registratiestatus blijft uw Naam +
foto zichtbaar op de website, de andere gegevens (website, telefoon,
bedrijfslogo …) komen onzichtbaar tot op het moment dat de
registratie terug actief wordt.
Indien aan alle voorwaarden voldaan wordt komt het profiel terug op
de status goedgekeurd actief te staan.
Vanaf 2018 wordt aan elke professional gevraagd een bijscholing van
3 halve dagen te doen in een tijdspanne van 2 jaar. Vanaf 2018 wordt
dit een voorwaarde om geregistreerd te kunnen blijven.
Indien u niet meer geregistreerd wenst te staan of indien u bij
hernieuwde registratie niet voldoet aan de voorwaarden komt uw
satus op geannuleerd of inactief te staan. Al uw gegevens worden
wel bewaard zodat u in de toekomst bij een hernieuwing van uw
registratie niet alles opnieuw hoeft op te leveren.

