
Diergeneeskunderegister
Aanvraagformulier Certificate 
of non‑registration
Verplichte documenten
 - Aanvraagformulier
 - Origineel gewaarmerkte kopie van uw diploma
 - Kopie geldig identiteitsbewijs 

Stuur dit document in combinatie met de verplichte documenten naar:
Diergeneeskunderegister
Postbus 3173 
6401 DR Heerlen

Na ontvangst van alle verplichte documenten nemen wij de aanvraag 
in behandeling. De wettelijke afhandeltermijn van een verklaring is 
maximaal acht weken.

Wat is een Certificate of non-registration?
Een Certificate of non-registration is een verklaring die aangeeft 
dat u niet bent geregistreerd in het Diergeneeskunderegister en 
dat u ook nooit geregistreerd bent geweest.
Het Diergeneeskunderegister geeft de verklaring in het Engels af. 
Is er een vertaling in een andere taal nodig? Dan kunt u hiervoor 
na ontvangst van de verklaring zelf een vertaler benaderen.

1 Algemene gegevens / contactgegevens

> Vermeld hier uw contactgegevens waar wij u kunnen bereiken

1.1 Geboortenaam 
(Zoals vermeld op uw paspoort)

Geslacht

 man  vrouw|

1.2 Voornaam / voornamen (voluit) |

1.3 Voorletters |

1.4 Tussenvoegsel |

1.5 Geboortedatum en -plaats

dag   maand  jaar

              |        
1.6 Geboorteland |

1.7 Nationaliteit 1 |

1.8 Nationaliteit 2 |

1.9 E-mailadres |

Woonadres (zoals u in het bevolkingsregister staat)

1.10 Straat en huisnummer |

1.11 Postcode en plaats             |      
1.12 Land |

Correspondentieadres (als dit afwijkt van woonadres)

1.13 Straat en huisnummer |

1.14 Postcode en plaats             |      
1.15 Land |
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2 Contactgegevens buitenlands bevoegde autoriteit

2.1 Naam autoriteit |

2.2 Contactpersoon |

2.3 Straat en huisnummer |

2.4 Postcode en plaats             |      
2.5 Land |

Het certificate of non-registration wordt gestuurd naar uw huisadres.
Heeft u een correspondentieadres opgegeven? Dan wordt de verklaring naar dit adres gestuurd.

3 Ondertekening

3.1 Plaats en datum

                     dag   maand  jaar

|         

3.2 Handtekening |
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