
Aanvraagformulier 
Diergeneeskunderegister
Verplichte documenten
In deze toelichting staat welke documenten u met uw aanvraag 
moet meesturen. Alleen volledige aanvragen kunnen in behandeling 
genomen worden.

Na ondertekening moet u het aanvraagformulier met de gevraagde 
documenten sturen naar:
Diergeneeskunderegister
Postbus 3173 
6401 DR Heerlen

Heeft u nog vragen, dan kunt u die telefonisch stellen 
via de informatie lijn 070- 340 5700 of per mail 
info@diergeneeskunde register.nl

1 Algemene gegevens

1.1 Beroepsgroep |

1.2 Geboortenaam 
(Zoals vermeld op uw paspoort)

|

1.3 Voornaam / voornamen (voluit) |

1.4 Voorletters |

1.5 Tussenvoegsel |

1.6 Correspondentienaam |

1.7 Achternaam partner |

1.8 Tussenvoegsel partner |

1.9 Geboortedatum en -plaats (zoals 
deze in uw paspoort staat vermeld)

dag   maand  jaar

              |        

1.10 Burgerservicenummer (indien van 
toepassing)

         

1.11 Geboorteland |

1.12 Geslacht  man  vrouw

1.13 Nationaliteit 1 |

1.14 Nationaliteit 2 |

1.15 Nationaliteit 3 |
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Woonadres

1.16 Straat en huisnummer |

1.17 Postcode en woonplaats             |      
1.18 Land |

1.19 Datum diploma / getuigschrift

dag   maand  jaar

        
1.20 Land diploma / getuigschrift |

Praktijkadres

1.21 Straat en huisnummer |

1.22 Postcode en woonplaats             |      
1.23 Land |

1.24 Praktijkadres beschikbaar?  Het praktijkadres is nog niet bekend.

2 Contactgegevens

2.1 E-mailadres |

2.2 Telefoonnummer privé           
2.3 Telefoonnummer werk           
2.4 Telefoonnummer mobiel           

Correspondentieadres (als dit afwijkt van woonadres)

2.5 Straat en huisnummer |

2.6 Postcode en woonplaats             |      
2.7 Land |

3 Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat hij/zij niet onder curatele is gesteld wegens geestelijke stoornis en niet is ontzet van 
het recht betrokken beroep uit te oefenen en verklaart dat hij/zij de praktijkvoering in Nederland zal plegen volgens 
de Nederlandse wet- en regelgeving, opvattingen, waarden, normen en beroepsethische beginselen.

Hij/zij verklaart bij ondertekening naar de volle waarheid te hebben geantwoord en verklaart zich er bewust van te zijn 
dat het verstrekken van verkeerde inlichtingen, naast mogelijke strafrechtelijke consequenties, gevolgen kan hebben 
voor de aanvraag van een inschrijving in het Diergeneeskunderegister.

3.1 Plaats en datum

                     dag   maand  jaar

|         

3.2 Handtekening |
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Toelichting aanvraagformulier

In deze toelichting vindt u informatie over:
1 Algemene zaken
2 Diploma behaald in Nederland
3 Diploma behaald binnen de EER of Zwitserland 
4  Diploma behaald buiten de EER of Zwitserland
5  Afhandeling aanvraag

1  Algemeen

Registratie is verplicht voor de volgende diergeneeskundige beroepen:
 - Dierenarts
 - Dierenassistent paraveterinair
 - Dierenfysiotherapeut
 - Embriotransplanteur/-winner

Als u bent ingeschreven in het Diergeneeskunderegister heeft u titel-
bescherming en valt u onder het Nederlandse veterinair tuchtrecht.

2  Diploma behaald in Nederland

Dierenarts – Aanvraag tot registratie
Om uw aanvraag compleet te maken stuurt u de volgende documenten in:
 - Het met pen ondertekende aanvraagformulier.
 - Een gewaarmerkte kopie van uw diploma per post OF een 

digitaal uittreksel uit het diplomaregister per e-mail via 
uittreksel@diergeneeskunderegister.nl (Een gewaarmerkte kopie is 
een kopie van het document met een originele waarmerkstempel 
(inktstempel) en een handtekening of paraaf van de instelling die 
het document heeft afgegeven of van een notaris. Hiermee wordt 
verklaard dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het origineel. 
Wij accepteren dus geen kopie van een gewaarmerkte kopie).

 - Een overzicht van uw werkervaring (curriculum vitae).
 - Als u in het buitenland heeft gewerkt, moet u een bewijs opsturen 

dat er geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen van kracht zijn. 
(Zie voor uitleg onder CCPS, punt 4).

Paraveterinaire beroepen – Aanvraag tot toelating en registratie
Om uw aanvraag compleet te maken stuurt u de volgende documenten in:
 - Het met pen ondertekende aanvraagformulier.
 - Een gewaarmerkte kopie van uw diploma per post OF een 

digitaal uittreksel uit het diplomaregister per e-mail via 
uittreksel@diergeneeskunderegister.nl (Een gewaarmerkte kopie is 
een kopie van het document met een originele waarmerkstempel 
(inktstempel) en een handtekening of paraaf van de instelling die 
het document heeft afgegeven of van een notaris. Hiermee wordt 
verklaard dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het origineel. 
Wij accepteren dus geen kopie van een gewaarmerkte kopie).

 - Een overzicht van de werkervaring (curriculum Vitae).
 - Als u in het buitenland heeft gewerkt, moet u een bewijs opsturen 

dat er geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen van kracht zijn 
(Zie voor uitleg onder CCPS, punt 4).

3   Diploma behaald binnen de EER of Zwitserland 
Dierenartsen

A.   Rechtstreekse erkenning van het dierenartsendiploma, behaald 
binnen de EER of Zwitserland

Staat uw Europese dierenartsendiploma (opleidingstitel) op bijlage V 
van de richtlijn 2005/36/EG, www.diergeneeskunderegister.nl/registreer/
buitenlands-diploma? Dan voldoet uw diploma aan de Europese 
minimum eisen en komt u in aanmerking voor automatische toelating 
en registratie in het Diergeneeskunderegister.

Om uw aanvraag compleet te maken stuurt u de volgende documenten in:
 - Het met pen ondertekende aanvraagformulier.
 - Een kopie van uw geldig paspoort of identiteitskaart met persoons- 

gegevens en eventueel uw geldige verblijfsvergunning. 
 - Een origineel diploma/getuigschrift of een gewaarmerkte kopie daarvan 

(Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het document met een origi-
nele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening of paraaf 
van de instelling die het document heeft afgegeven of van een notaris. 
Hiermee wordt verklaard dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het 
origineel. Wij accepteren dus geen kopie van een gewaarmerkte kopie).

 - Een overzicht van uw werkervaring (curriculum vitae).
 - Een Certificate of Current Professional Status (CCPS) van de bevoegde 

autoriteit van het land dat het diploma heeft afgegeven én uit alle 
landen waar u gewerkt heeft. (Zie voor uitleg onder CCPS, punt 4).

 - Certificate accompanying the qualifications. Dit is een document 
dat bij uw diploma hoort. Als er in de laatste kolom op de lijst met 
lijst Opleidingstitels dierenartsen bij uw land en diploma staat dat er een 
‘Certificate accompanying the qualifications’ bij het diploma hoort, 
dan moet u dit certificaat of een gewaarmerkte kopie hiervan dan ook 
aanleveren voor uw aanvraag.

Staat uw Europese diploma niet op de lijst? Dan zijn er twee 
mogelijkheden:
 - Stuur een aanvullende verklaring van de bevoegde autoriteit van 

diplomering mee met uw aanvraag. In deze verklaring moet worden 
verklaard dat uw diploma voldoet aan de Europese minimumeisen. 
Deze verklaring wordt een Certificate of Conformity genoemd;

 of
 - Stuur een aanvullende verklaring van de bevoegde autoriteit met uw 

aanvraag mee waarin wordt verklaard dat uw diploma niet voldoet aan 
de Europese minimumeisen, maar dat u in de afgelopen vijf jaar drie 
jaar aaneengesloten als dierenarts heeft gewerkt.

4   Diploma behaald binnen de EER of Zwitserland 
Paraveterinair (dierenartsassistent para
veterinair, dierenfysiotherapeut of embrio
transplanteur/winner)

Om uw aanvraag compleet te maken stuurt u de volgende documenten in:
 - Het met pen ondertekende aanvraagformulier.
 - Een kopie van uw geldig paspoort of identiteitskaart met persoons- 

gegevens en eventueel uw geldige verblijfsvergunning.
 - Een origineel diploma/getuigschrift of een gewaarmerkte kopie 

daarvan (Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het document met 
een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening of 
paraaf van de instelling die het document heeft afgegeven of van een 
notaris. Hiermee wordt verklaard dat de inhoud van de kopie gelijk 
is aan het origineel. Wij accepteren dus geen kopie van een gewaar- 
merkte kopie).

 - Een origineel diplomasupplement (ook wel Syllabus of Curriculum 
genoemd) of een gewaarmerkt kopie daarvan behorend bij uw 
diploma. Dit moet een duidelijk en compleet overzicht zijn van de 
door u gevolgde beroepsopleiding. Hierbij gelden de volgende eisen:
 -  Het programma moet gaan over de jaren dat u de opleiding volgde;
 -  Het programma van de opleiding moet een omschrijving van de 

vakken bevatten en onderverdeeld zijn in theorie- en praktijkvakken. 
Per vak moet het aantal uren onderwijs aangegeven worden.

 - Cijferlijsten en beoordelingen van studieresultaten, praktijkperioden 
of -stagetranscripten.

 - Een overzicht van de werkervaring (curriculum vitae).
 - Bewijs van inschrijving.
 - Een Certificate of Current Professional Status (CCPS) van de bevoegde 

autoriteit van het land dat het diploma heeft afgegeven én uit alle 
landen waar u werkzaam bent geweest vanaf uw diplomering. (Zie 
voor uitleg onder CCPS, punt 4).
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5  Diploma behaald buiten de EER of Zwitserland

Dierenartsen en paraveterinaire beroepen (dierenartsassistent 
paraveterinair, dierenfysiotherapeut of embriotransplanteur/ 
winner)

Om uw aanvraag compleet te maken stuurt u de volgende documenten in:
 - Het met pen ondertekende aanvraagformulier.
 - Een kopie van uw geldig paspoort of identiteitskaart met 

persoonsgegevens.
 - Een origineel diploma/getuigschrift of een gewaarmerkte kopie 

daarvan (Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het document met 
een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening of 
paraaf van de instelling die het document heeft afgegeven of van een 
notaris. Hiermee wordt verklaard dat de inhoud van de kopie gelijk 
is aan het origineel. Wij accepteren dus geen kopie van een gewaar- 
merkte kopie).

 - Een origineel diplomasupplement (ook wel Syllabus of Curriculum 
genoemd) of een gewaarmerkt kopie daarvan behorend bij uw 
diploma. Dit moet een duidelijk en compleet overzicht zijn van de 
door u gevolgde beroepsopleiding. Hierbij gelden de volgende eisen:
 -  Het programma moet gaan over de jaren dat u de opleiding volgde;
 -  Het programma van de opleiding moet een omschrijving van de 

vakken bevatten en onderverdeeld zijn in theorie- en praktijk-
vakken. Per vak moet het aantal uren onderwijs aangegeven 
worden.

 - Cijferlijsten en beoordelingen van studieresultaten, praktijkperioden 
of -stagetranscripten.

 - Bewijs van inschrijving.
 - Een overzicht van de werkervaring (curriculum vitae).
 - Een Certificate of Current Professional Status (CCPS) van de bevoegde 

autoriteit van het land dat het diploma heeft afgegeven én uit alle 
landen waar u werkzaam bent geweest vanaf uw diplomering (zie voor 
uitleg onder CCPS).

Certificate of Current Professional Status (CCPS)
Het CCPS is een verklaring van de bevoegde autoriteit van het land dat 
uw diploma heeft afgegeven. Hierin moet staan dat:
 - u volledig bevoegd bent het betreffende beroep uit te oefenen;
 - de periode dat u in het desbetreffende register geregistreerd stond of 

staat, dan wel dat u nooit geregistreerd bent geweest; en
 - dat er geen bevoegdheidsbeperkingen tegen u van kracht zijn.

Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden. Bent u ook in een 
ander land werkzaam geweest? Dan moet u ook een dergelijke verklaring 
insturen afkomstig van de bevoegde autoriteit uit alle landen waar u 
werkzaam bent geweest vanaf uw diplomering.

Voor het CCPS geldt verder het volgende:
 - Dit moet een originele verklaring dan wel een gewaarmerkte kopie 

zijn.
 - U hoeft geen CCPS in te sturen als u drie maanden of korter geleden 

bent afgestudeerd.
 - De CCPS moet vertaald zijn in het Nederlands, Engels of Duits door 

een beëdigd vertaler. Deze vertaling moet door de betreffende vertaler 
of door een notaris zijn gewaarmerkt. U moet ook de gewaarmerkte 
verklaring in de oorspronkelijke taal meesturen. Een kopie van de 
vertaling moet worden gewaarmerkt door een notaris.

 

6  Afhandeling aanvraag

Als uw dossier volledig is, wordt beoordeeld of u aan de voorwaarden 
voor toelating en registratie in het Diergeneeskunderegister voldoet. 
De aanvraag tot toelating en registratie wordt in ieder geval geweigerd als:
 - U onder curatele bent gesteld vanwege een lichamelijke of geestelijke 

toestand.
 - U vanwege een tuchtrechtelijke of strafrechtelijke onherroepelijke 

uitspraak beroepsmatig geen diergeneeskundige handelingen meer 
mag verrichten.

 - U een maatregel is opgelegd, die van kracht is en die rust op een 
buitenlandse rechterlijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke 
beslissing, waardoor u daar tijdelijk of blijvend uw beroep geheel niet 
mag uitoefenen.

Behandeltermijn
 - De behandeltermijn voor afhandeling van een aanvraag voor toelating 

en/of registratie in het Diergeneeskunderegister met een Nederlands 
diploma kan acht weken bedragen.

 - De behandeltermijn van een aanvraag voor toelating en/of registratie 
in het Diergeneeskunderegister met een diploma behaald binnen de 
EER kan dertien weken bedragen.

 - De behandeltermijn van een aanvraag voor toelating en/of registratie 
in het Diergeneeskunderegister met een diploma behaald buiten de 
EER kan twintig weken bedragen.

Op de aanvraag tot toelating van diergeneeskundige handelingen en 
registratie in het Diergeneeskunderegister is de Wet Dieren (Stb. 2011, 
345) van toepassing.

Heeft u na het lezen van de toelichting nog vragen?
Bel de informatielijn: 070 340 5700 bereikbaar van maandag tot 
en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar: 
info@diergeneeskunderegister.nl
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