
 
 

 
Machtiging verstrekking gegevens 
Diploma’s en werkervaring 
 
Ondergetekende geeft de verstrekkers van voorgaande diploma's, (beheerders van) 
onderwijsadministraties en indien van toepassing bovenvermelde (ex-)werkgever(s) 
nadrukkelijk toestemming informatie en gegevens inzake deskundigheidsbewijzen en 
eventuele werkervaring aan DSI te verstrekken, zulks waar nodig onder overlegging 
door DSI van een kopie van het door ondergetekende aangeleverde identiteitsbewijs. 
Tevens geeft ondergetekende DSI toestemming om deze informatie en gegevens in te 
zien en desgewenst te verifiëren. 
 
Ondergetekende gaat er eveneens mee akkoord dat DSI op verzoek van de 
(toekomstige) werkgever informatie zal verstrekken over de status van de behandeling 
van de aanvraag. Inhoudelijke informatie zal DSI onder geen beding aan de 
(toekomstig) werkgever verstrekken. 
 
Ondergetekende verklaart hierbij, de verklaring opleiding en werkervaring volledig en 
naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
N.B. Er wordt met nadruk op gewezen dat opgave van onjuiste of onvolledige 
informatie een zwaarwegende omstandigheid is waarvan melding zal worden gemaakt 
en een zwaarwegend feit kan vormen bij de beoordeling door de (toekomstige) 
werkgever. 

 
Authorization for the issuing of information 
Diplomas and work experience 
  
The undersigned gives the awarders of the above diplomas, (managers of) educational 
administrations and the aforementioned (ex-)employer(s) permission to provide DSI with 
information and data relating to proof of expertise and working experience, if necessary 
on the production of a copy of the identity document provided by the undersigned. 
 
The undersigned also gives DSI permission to inspect this information and data and to 
verify it as desired. The undersigned also agrees to DSI providing information at the 
request of the (future) employer on the status of the processing of the application. 
Under no circumstances will DSI provide the (future) employer with substantive 
information.  
 
The undersigned hereby declares that the declaration of training and experience has 
been completed fully and truthfully. 
 
N.B. It is emphatically pointed out that giving incorrect or incomplete information is a 
serious matter which will be reported and may constitute a serious fact in the 
assessment by the (future) employer. 
 
 
Naam aanvrager/Name applicant:    Handtekening/ Signature:        
 
 
 
 
 
Plaats & datum/City & date:         


