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beëindiging registratie i.v.m. referentie 
 
De procedure 
 
DSI heeft bij brief van 1 juli 2001 aan Appellant medegedeeld diens 
registratie op grond van artikel 6.2.1 van het algemene reglement te 
beëindigen per 1 juni 2001 (hierna: het Besluit). 
 
Hiertegen heeft Appellant bij brief van diens raadsman van 14 juni 2001 
beroep ingesteld. De Commissie heeft het beroep in behandeling genomen. 
 
DSI heeft bij brief van 25 juli 2001 schriftelijk verweer gevoerd. 
 
De Commissie heeft de partijen opgeroepen om voor haar te verschijnen 
teneinde zonodig hun standpunten nader toe te lichten en de vragen van de 
Commissie te beantwoorden. 
 
De zaak is behandeld op de zitting van 30 augustus 2001. Aanwezig waren: 
Appellant in persoon, alsmede diens raadsman Mr J. van der Pijl en namens 
DSI, Mr F.B. Demenint en Mr N. de Haas. 
 
De zitting 
 
Op de zitting heeft de raadsman van Appellant het verzoekschrift van 14 juni 
2001 nader toegelicht. Namens Appellant zijn zowel formele als materiële 
bezwaren tegen het Besluit aangevoerd. Meer in het bijzonder is namens 
Appellant aangevoerd dat het Besluit op onzorgvuldige wijze door DSI is 
genomen. Bij het door DSI voorafgaand aan haar Besluit uitgevoerde 
onderzoek zou het beginsel van hoor en wederhoor zijn geschonden 
aangezien door DSI in het kader van haar onderzoek bij de werkgever van 
Appellant informatie zou zijn opgevraagd, welke Appellant niet heeft kunnen 
controleren en weerspreken. Daarnaast is namens Appellant aangevoerd dat 
het Besluit door DSI niet, althans onvoldoende is gemotiveerd nu uit het 
Besluit voor Appellant niet op te maken is welke feiten en overwegingen tot 
dit Besluit hebben geleid. 
 
DSI heeft ter zitting haar verweerschrift van 25 juli 2001 nader toegelicht. 
Door DSI is ondermeer aangevoerd dat zij heeft onderzocht of verder geen 
gronden zijn om aan te nemen dat de werkgever van Appellant ten onrechte 
geweigerd heeft een positieve referentie af te geven en dat dergelijke 
gronden niet zijn geconstateerd door DSI, waarna zij de registratie van 
Appellant heeft beëindigd op grond van artikel 6.2.1 van het algemeen 
reglement. Terzake van het door haar uitgevoerde onderzoek heeft DSI 
aangevoerd dat zij Appellant diverse malen in de gelegenheid heeft gesteld 



om (nadere) informatie aan DSI te verstrekken. 
 
De beoordeling van het beroep 
 
1. Op grond van de stukken en de verklaringen van partijen ter zitting is naar 
het voorlopig oordeel van de Commissie het Besluit van DSI van 1 juni 2001 
onvoldoende gemotiveerd en is bij het aan dit Besluit voorafgaande 
onderzoek door DSI het beginsel van hoor en wederhoor onvoldoende in 
acht genomen; 
 
2. De Commissie geeft DSI in overweging het Besluit van 1 juni 2001 in te 
trekken teneinde een nieuw besluit te nemen rekeninghoudend met hiervoor 
onder 1. gestelde. DSI dient de Commissie uiterlijk vrijdag 14 september 
2001 schriftelijk omtrent haar beslissing te informeren, zulks met gelijktijdig 
afschrift aan de raadsman van Appellant; 
 
3. De Commissie houdt ieder verder oordeel over deze zaak aan in 
afwachting van het bericht van DSI. Indien DSI de Commissie niet uiterlijk 14 
september 2001 heeft geïnformeerd omtrent haar beslissing, dan zal de 
Commissie een beslissing het verzoekschrift van Appellant nemen; 
 
4. Van deze tussenbeslissing van de Commissie staat slechts beroep open 
gelijktijdig met de eindbeslissing van de Commissie. 
 
Deze beslissing is tot stand gekomen met inachtneming van het Reglement 
voor de Geschillencommissie DSI en is gewezen door Mr C.J.B. Ebeling, 
(voorzitter), M.W. Scholten, Mr N.B. Zwikker en Mr M.J.F. Goethals 
(plaatsvervangend secretaris) en is getekend op.. september 
2001. 
 


