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1. Digitaal uploaden alleen in pdf format 
Bewijsstukken dienen als pdf in het digitale persoonlijk dossier geüpload te worden. Bewijsstukken in elk ander formaat 
dan pdf worden als niet-bestaand beschouwd en voor dat betreffende onderdeel zullen dan ook geen punten toegekend 
worden. Controleer zelf vóór het uploaden of de pdf te openen én goed leesbaar is. 

 
2. Bewijsstukken alleen via persoonlijk dossier indienen 
Het Persoonlijk Dossier moet in één keer geüpload worden, voorzien van álle bewijsstukken, via de per e-mail 
toegestuurde link. Na het uploaden verstuurde bewijsstukken, op welke manier dan ook bij ACTA ingediend, 
worden niet meegenomen in de selectieprocedure. 

 
3. Ontbrekende, niet te openen, niet leesbare, of onjuiste bewijsstukken 
Als bij de beoordeling van het dossier blijkt dat een bewijsstuk ontbreekt, niet te openen, niet leesbaar of onjuist is, zal 
de selectiecommissie géén vervangende/aanvullende/extra informatie opvragen bij de kandidaat of de 
instelling/persoon die het bewijsstuk heeft afgegeven. Dit bewijsstuk wordt als niet-bestaand beschouwd en voor dit 
onderdeel zullen dan ook geen punten toegekend worden. 

 
4. Onvolledige bewijstukken 
Als bij de beoordeling van het dossier blijkt dat een bewijsstuk onvolledig is, dat wil zeggen dat er informatie ontbreekt 
die van belang is voor het toekennen van punten op basis van de gehanteerde beoordelingssystematiek, dan zal de 
selectiecommissie géén vervangende/aanvullende/extra informatie opvragen bij de kandidaat of de instelling/persoon 
die het bewijsstuk heeft afgegeven. 
Afhankelijk van welke informatie er ontbreekt kan dit leiden tot een lagere of geen puntentoekenning voor dat 
betreffende onderdeel (dit laatste is bijvoorbeeld van toepassing in het geval het bewijsstuk niet aan de persoon van de 
kandidaat te koppelen is). 

 
5. Verificatie bewijsstukken 
Met het uploaden van het digitaal persoonlijk dossier wordt aan de selectiecommissie impliciet toestemming verleend 
om de in het dossier opgenomen informatie zo nodig te verifiëren bij de desbetreffende persoon/instantie. Indien deze 
informatie naar het oordeel van de selectiecommissie niet blijkt te kloppen kan dit consequenties hebben voor de 
deelname aan de selectie. 
Een dergelijke verificatie vindt steekproefsgewijs plaats en wordt gedaan vanuit preventief oogpunt: het doel hiervan is 
uitsluitend om mogelijke fraude op te sporen. Alleen volledig correcte bewijsstukken zullen in deze steekproef 
opgenomen worden. Bij een bewijsstuk zoals omschreven onder punt 1 t/m 4 hierboven zal géén verificatie worden 
gedaan. 
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