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Inschrijven in het Diergeneeskunderegister  
 

 
1. Diploma behaald binnen de EER of Zwitserland 
Als het Europese diploma voorkomt op de lijst van opleidingstitels kom je in aanmerking voor 
automatische toelating en registratie. Het aanvragen van een registratie kan dan online (mits je in 
het bezit bent van DigiD) via: www.diergeneeskunderegister.nl. Heb je geen DigiD dan gebruik je het 
aanvraagformulier. Je moet de volgende documenten opsturen: 

 Met pen ondertekende aanvraagformulier 

 Origineel diploma / getuigschrift of gewaarmerkte kopie daarvan 

 Curriculum vitae 

 Certificate of Current Professional Status (CCPS) 

 Een kopie van je paspoort of identiteitskaart, eventueel een geldige verblijfsvergunning 
 
Als het diploma niet voorkomt op deze lijst kom je mogelijk alsnog in aanmerking voor automatische 
toelating en registratie door het meesturen van een: 

 Certificate of Conformity: dit is een aanvullende verklaring waarin de bevoegde autoriteit 
verklaart dat jouw diploma voldoet aan de Europese minimumeisen. De bevoegde autoriteit 
is op de hoogte van de eisen en in staat om dit oordeel te vellen.  

 Een aanvullende verklaring van de bevoegde autoriteit waarin wordt verklaard dat je 
diploma niet voldoet aan de Europese minimumeisen, maar dat je in de afgelopen vijf jaar 
drie jaar aaneengesloten hebt gewerkt als dierenarts in een EER-land. 

 
Indien niet aangetoond kan worden dat je diploma voldoet aan de Europese minimumeisen of dat je 
beschikt over de benodigde werkervaring, kan er geen automatische erkenning plaatsvinden en 
daarmee ook geen registratie. Dan is het noodzakelijk om een aanvraag in te dienen volgens het 
algemeen stelsel van beroepskwalificaties. Er moet dan getoetst worden of het opleidingsniveau 
gelijk is aan dat van Nederland. Zie hiervoor de procedure beschreven onder punt 3 (Diploma 
behaald buiten de EER of Zwitserland). 
 
2. Diploma behaald buiten de EER of Zwitserland 
Dierenartsen met een diploma behaald buiten de EER of Zwitserland komen niet in aanmerking voor 
automatische toelating en registratie. Er moet getoetst worden of het opleidingsniveau gelijk is aan 
dat van Nederland. Voor het aanvragen van een registratie gebruik je het aanvraagformulier. Je moet 
de volgende documenten opsturen: 

 Met pen ondertekende aanvraagformulier 

 Een kopie van je paspoort of identiteitskaart 

 Origineel diploma / getuigschrift of gewaarmerkte kopie daarvan 

 Gewaarmerkte kopie van het opleidingsprogramma 

 Cijferlijsten en beoordelingen 

 Bewijs van inschrijving 

 Curriculum vitae 

 Certificate of Current Professional Status (CCPS) 
 
  

https://www.diergeneeskunderegister.nl/registreer/buitenlands-diploma/eer-of-zwitserland
https://www.diergeneeskunderegister.nl/registreer/documenten/publicaties/2017/04/19/opleidingstitels-dierenartsen
http://www.diergeneeskunderegister.nl/
https://www.diergeneeskunderegister.nl/registreer/documenten/formulieren/2020/09/08/aanvraagformulier-registratie
https://www.diergeneeskunderegister.nl/registreer/buitenlands-diploma/overige-landen
https://www.diergeneeskunderegister.nl/registreer/documenten/formulieren/2020/09/08/aanvraagformulier-registratie

