U bent een EER onderdaan met een in de EER behaald diploma (EU, IJsland, Noorwegen en
Liechtenstein) of Zwitser (voor de apothekersdiploma’s die voldoen aan de
toepassingsvoorwaarden van de Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees
Parlement en van de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties):
Om uw aanvraag tot inschrijving op de lijst van de Orde der Apothekers te kunnen voltooien,
heeft u kopies van volgende documenten nodig:
•
•
•
•
•
•

•

indien u de Belgische nationaliteit heeft: een kopie van uw identiteitskaart (e-ID kaart)
(recto/verso)
indien u niet de Belgische nationaliteit heeft: een kopie van uw paspoort
een kopie van uw originele diploma (of van het voorlopige attest) afgeleverd door uw
universiteit
een kopie van de erkenning van het diploma, bekomen bij info@health.fgov.be
indien u nog verder gaat studeren, een kopie van het bewijs afgeleverd door uw
universiteit
een kopie van het uittreksel uit het strafregister of gelijkwaardig document niet ouder
dan 3 maanden afgeleverd door de stad of gemeente of door de bevoegde overheid van
de Staat van oorsprong en/of van de Staat van herkomst
indien u de artsenijbereidkunde al beoefend heeft in de Staat van oorsprong of in de
Staat van herkomst, een kopie van het bewijs van “goed beroepsgedrag” niet ouder dan
3 maanden
Het bewijs van “goed beroepsgedrag” wordt afgeleverd door de beroepsorde (of door de
bevoegde overheid) van de Staat van oorsprong of van de Staat van herkomst. Dit document
moet desgevallend een lijst bevatten van de maatregelen of sancties van professionele of
administratieve aard getroffen tegen de apotheker alsmede de strafrechtelijke sancties die het
uitoefenen van het beroep in deze Staat aanbelangen.

•
•
•

een kopie van een verklaring met vermelding van het of de land(en) waar u als apotheker
uw beroep heeft uitgeoefend
desgevallend, een kopie van de machtiging door de Minister van Volksgezondheid om
diensten van klinische biologie uit te voeren (KB van 5 november 1964)
indien van toepassing kan u ook andere documenten doorsturen (attesten, contracten...)

