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De heer M. van Dorland (hierna betrokkene) heeft voor-het hieronder vermelde doel en voor
de hierdnder vermelde belanghebbende een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd.
Senior Functioneel Beheerder bij IT-Staffing
Ik heb een onderzoek naar het gedrag van betrokkene ingesteld. Het onderzoek heeft zieh__
- ---gene
top bet/de funetieaspeef[en ; 11, 12, 41. Een toeliehting op dit deze
functleaspectten) kunt u vinden op de aehterzijde.
Uit het onderzoek zijn geen bezwaren gebleken tegen betrokkene voor bovengenoemd
speeifieke doel. Ik heb daarbij rekening gehouden met het risieo voor de samenleving en het
belang van betrokkene.
Op grond van artikel 28 van de Wet justltlele en strafvorderlijke
Verklaring Omtrent het Gedrag af.

gegevens geef ik de

De Staatsseeretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

A.A.A.M. Huldy
Afdelingsmanager COVOG

The State Secretary Of Security and Justice has conducted an investigation into the conduct of the person
named in this Certificate and declares that, in view of the risk to society in relation to the purpose for which the
certificate has been requested and considering the interests of the person concerned, the investigation has
not resulted in any objections to this person in connection with the specific profile mentioned above or the job
features indicated on the reverse of this Certificate. The State Secretary is therefore hereby pleased to issue this
Certificate of Conduct, pursuant to section 28 of the Dutch Judicial Data and Criminal Records Act.
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