Aanvraag
Legalisatie of statusverklaring
Opsturen
Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Afdeling Diplomadiensten
Postbus 30157
9700 LJ Groningen
Meer informatie
duo.nl
(050) 599 77 78

				
		
					
						1

Uw gegevens

1.1 Achternaam

|
Voornaam																	Overige voorletters

	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|								 n

Man		 n Vrouw

Dag			Maand		Jaar

1.2 Geboortedatum
1.3 Straat en huisnummer

|																																	

Postcode en woonplaats

|										

Land

|
Telefoon*												E-mail					

1.4 Telefoon en e-mail*
1.5	Hebt u een contactpersoon of
-instantie?

|														|													
							
n Nee
n Ja

>

Vul de machtiging bij vraag 1.6 in

Naam instantie (indien van toepassing)

1.6 	Machtiging contactpersoon of
-instantie

|
Achternaam															Eerste officiële voornaam en overige voorletters

|																		|
Straat																													Huisnummer

|																														|
Postcode										 Plaats

|												|
Telefoon*										 E-mail

|												|
Dag			Maand		Jaar

	Ik machtig mijn contactpersoon
of -instantie om alle handelingen bij DUO uit te voeren
die noodzakelijk zijn voor deze
aanvraag

Handtekening

|

5242-32

2 van 2

						2
2.1	Op welk adres wilt u de post
ontvangen?

Post
n Eigen adres (zoals ingevuld bij 1.3)
n Adres gemachtigde (zoals ingevuld bij 1.6)
n Anders, namelijk:		
Straat en huisnummer

|																															
Postcode en woonplaats

|											
Land 																														

|																														

						3

Aanvraag
De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Lees ook de toelichting.
															Aantal			Prijs per stuk		Administratiekosten

3.1 Wat wilt u aanvragen?

Totaal

n Legalisatie 											|				x € 6,00 		€ 10,00				€

>

Stuur uw originele diploma(’s)/opleidingsdocument(en) mee

n Gewaarmerkt kopie (max. 3) 						

>

|				x

€ 2.00 								€

DUO kan diploma’s en cijferlijsten groter dan A3 of met een lakzegel niet waarmerken

n Statusverklaring (uitgebreid)						|				x € 57,00								€

>
>

Stuur een kopie van uw diploma en cijferlijst mee
De statusverklaring wordt alleen in het Nederlands verstrekt
Eindtotaal		€			 0,00

							
3.2	In welke taal moet DUO de
legalisatie afgeven? Beide talen
is niet mogelijk.

						4

n In het Nederlands					

n In het Engels

Handtekening
Ik geef DUO toestemming om technisch onderzoek te laten doen naar de authenticiteit van het op naam gestelde originele opleidingsdocument. Ik ga ermee akkoord dat DUO, in geval van een vermoeden van fraude, het originele document
niet aan mij retourneert, maar voor verificatie doorstuurt naar de onderwijsinstelling. Ik verklaar dat dit formulier naar
waarheid is ingevuld.
Dag			Maand		Jaar							Plaats								

		 |			
Handtekening

|

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke
taken uit te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw
persoonsgegevens omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u
recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.
* Het kan soms handig zijn om u even te bellen of een e-mail te sturen. Bijvoorbeeld over uw aanvraag of wijziging. Mag DUO hierover contact met u
opnemen? Vul dan uw telefoonnummer en e-mailadres in.

Documentnaam max 30 tekens

Toelichting
Aanvraag legalisatie of status
verklaring
Meer informatie
duo.nl

Bij 3.1 Aanvraag
Aantal
Vul het aantal documenten in waarvoor u een legalisatie en/of een
statusverklaring aanvraagt.
Wilt u een legalisatie van een diploma en bijbehorende cijferlijst? Dan
telt dat als twee documenten.
Administratiekosten legalisatie
Vraagt u een legalisatie aan? Dan betaalt u € 10,- administratiekosten
(aantekenkosten inbegrepen), ongeacht het aantal documenten dat u
laat legaliseren.
Statusverklaring
U kunt een uitgebreide, op naam gestelde Nederlandstalige
statusverklaring aanvragen voor de volgende onderwijssoorten:
• lbo
• vbo
• vmbo
• mavo
• havo
• vwo
• mulo
• hbs
• mms
In de statusverklaring staat welk diploma u hebt behaald en in welke
vakken u examen hebt gedaan.
Wilt u een algemene beschrijving van uw opleiding? Dan kunt u gratis
een Nederlands- of Engelstalige standaardverklaring downloaden van
europass.nl.
Betaling
Als wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen, krijgt u een
betalingsverzoek per e-mail.
Hoe lang duurt het?
Binnen 3 weken na ontvangst van uw betaling krijgt u uw gelegaliseerde
document(en) of de statusverklaring per post retour.

