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Machtiging/postadres
Iemand anders regelt uw zaken  
of u wilt post op een ander adres  
krijgen
 
Dit formulier 
Met dit formulier kunt u iemand voor minimaal drie maanden mach-
tigen. Ook kunt u met dit formulier de gegevens van een gemachtigde 
veranderen. Of de machtiging stoppen. U kunt met dit formulier ook 
een postadres doorgeven. 
 
Opsturen 
Dienst Uitvoering Onderwijs  
Servicecentrum Inburgering  
Postbus 764  
9700 AT Groningen 
 
Meer informatie 
Servicecentrum Inburgering (050) 599 96 00 
inburgeren.nl

M

      1          

1.1 Burgerservicenummer

 Voornaam en overige voorletters

 Voorvoegsel en achternaam

   Geboortedatum

 Straat en huisnummer

 Postcode en woonplaats

 Land

 E-mail*

      2          

2.1  Voornaam en overige voorletters

 Voorvoegsel en achternaam

 Bedrijfsnaam (eventueel)

 Straat en huisnummer

 Postcode en woonplaats

Gegevens aanvrager

  
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |         n	Man  n	 Vrouw

Voorvoegsel         Achternaam

|           |
Dag    Maand  Jaar

|

 

|
 
|

* Misschien heeft DUO een vraag over het formulier. Mag DUO u dan bellen of een e-mail sturen? Vul dan uw telefoonnummer en/of  
e-mailadres in.

Gegevens gemachtigde

Vul vraag 2 en vraag 3 in als u iemand wilt machtigen. Lees de uitleg.

Voornaam                 Overige voorletters

|                   |         n	Man  n	 Vrouw

Voorvoegsel        Achternaam

|           |

|

|

 



2 van 2

  Telefoonnummer*

 E-mail*

2.2  Wat moet de gemachtigde voor 
u bij DUO regelen?  

2.3  Wilt u dat DUO de post hierover 
naar de gemachtigde stuurt?

      3

3.1 Deze machtiging is geldig vanaf

3.2 Deze machtiging stopt op

3.3  Vul allebei uw handtekening in

      4

4.1   Wilt u de post van DUO op een 
ander adres krijgen? 

4.2   Postbusnummer (alleen invullen 
als u een postbus hebt) 

4.3   Straat en huisnummer van uw 
postadres 

 Postcode en woonplaats 

4.4   Tot wanneer moet DUO het 
postadres gebruiken?  

      5

  Vul uw handtekening hier in  
als u een postadres hebt  
doorgegeven.

|                

* Misschien heeft DUO een vraag over het formulier. Mag DUO u dan bellen of een e-mail sturen? Vul dan uw telefoonnummer en/of  
e-mailadres in.

n	 Alleen geldzaken > Een gemachtigde mag geen lening voor u aanvragen

n	 Examens  en geldzaken > Een gemachtigde mag geen lening voor u aanvragen

n	 Indienen van een bezwaarschrift

n	 Ja> U hoeft vraag 4 en vraag 5 niet in te vullen

n	 Nee

Handtekeningen

Vul deze vraag in als u iemand wilt machtigen

Dag   Maand  Jaar

   

> Wilt u alleen de machtiging stoppen? Vul dan deze vraag niet in. Ga naar vraag 3.2.

Dag   Maand  Jaar           

  

>  Vult u geen datum in? Dan stopt de machtiging na een jaar. U kunt later nog aan DUO doorgeven wanneer de machtiging stopt. Gebruik 
daarvoor ook dit formulier.

  

Dag   Maand  Jaar           

 
Uw handtekening             Handtekening gemachtigde           

|                 |

> Wilt u alleen de machtiging stoppen?  Dan is 1 handtekening genoeg.

Postadres

Vul vraag 4 en vraag 5 in als u post van DUO op een ander adres wilt krijgen.

n	 Ja> Ga naar vraag 4.2

n	 Nee> U bent klaar met invullen

|

|

 
Dag   Maand  Jaar           

 

>  Vult u geen datum in? Dan stopt het postadres na een jaar. U kunt later nog aan DUO doorgeven wanneer het postadres stopt. Gebruik 
daarvoor ook dit formulier.

Handtekening
 
Dag   Maand  Jaar           

 
Handtekening                       

|                 



DUO en uw gegevens
DUO bewaart uw gegevens in een computersysteem. DUO gebruikt uw gegevens om de wet uit te voeren. En DUO beveiligt uw gegevens goed. DUO 
controleert alle gegevens. Bij fraude kan DUO aangifte doen bij de politie. Wilt u meer weten over wat DUO met uw gegevens doet? Kijk dan op  
inburgeren.nl.

Uitleg
Machtiging/postadres
voor studenten van
Algemeen

Gemachtigde
U moet zelf uw zaken regelen bij DUO. Wilt u dat iemand anders uw 
zaken bij DUO regelt? Dan moet u aan DUO doorgeven dat dit goed is. 
Dat heet machtigen.  U machtigt iemand om bijvoorbeeld te vragen naar 
de status van een aanvraag voor verlenging van de inburgeringstermijn. 
Iemand heet dan uw gemachtigde. Een gemachtigde kan een 
vriend of een familielid zijn. Het mag ook een medewerker van een 
cursusinstelling zijn. De machtiging duurt minimaal drie maanden.

Wilt u dat iemand anders zaken bij DUO voor u regelt? Dan kunt u 
iemand machtigen. Vul vraag 1, vraag 2 en vraag 3 in.

Postadres
DUO stuurt post naar uw woonadres. Wilt u post van DUO niet op uw 
woonadres krijgen? Geef dan een ander adres door aan DUO voor uw 
post. Dat heet een postadres. 

Wilt u post van DUO op een ander adres krijgen, maar wilt u niet iemand 
machtigen? Vul vraag 1, vraag 4 en vraag 5 in.

Bij vraag 2.2  Wat moet de gemachtigde voor u regelen?

U mag bij deze vraag 1 of 2 kruisjes zetten. Kruis aan wat de gemachtigde
allemaal voor u gaat regelen.
Zet een kruisje bij ‘Alleen geldzaken’ als de gemachtigde uw geldzaken
voor uw inburgering regelt.
Zet een kruisje bij ‘Examens en geldzaken’ als de gemachtigde ook alles
voor het examen voor u regelt.
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