
Aanvraagformulier
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

E Waarom ditformulier?
Met d it formu I ier vraagt u een V erkl ari n g O mtrent het Ged r ag (/OG) aan.

lnstructie
. Vul het formulier digitaal of met blokletters in, zodat het goed

leesbaar is.
. Als u niet zelf de aanvraag kunt indienen, dan kunt u hiervoor

iemand machtigen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier
op de website: iustis,nl/vogldocumenten.. Dien een volledig ingevuld aanvraagformulier in bij de afdeling
Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Hier
toont u een geldig identiteitsbewijs en betaalt u het tarief van € 41,35.

Justis
Ministerfe von /ustitie en Veiligheid

Procedure
. Binnen I tot 4 weken ontvangt u berichtvan Justis.
. U ontvangt de VOG per post op het (post)adres dat u in de

aanvraag opgeeft.

Meer informat¡e
Opwerkdagen tussen 09:00en l7:00 uurvia +31 88 - 998 22 00 of
via het contactformulier: justis.nl/contactformulier.

I lnvullen dooraanvrager

1.1 Gegevens aanvrager

Bu rgerservicenu mmer

(Post)adres (i.v.m. privacþescherming mag dit geen zøkelijkodres zijn)

Achternaam en tussenvoegsels
volgens identiteitsbewijs

Voornamen (voluit)

Straat en huisnummer
(mettoevoeqing)

Postcode en plaats

Land

Geboortedatum (dag/maand/jøar)
^- --L^^-¡^-¡--.-er r teuuur rcPrddr)

Geboorteland

N ationa liteit(en)

E-mailadres

Telefoonnummer

Vul uw geboorteplaats in zoals vermeld op uw identiteitsbewijs.
Bent u niet in Nederland geboren? Vul in hoe uw geboortelond heette toen u geboren werd.

Heeft u meerdere nationaliteíten? Vul deze in.

1.2 Ondertekeningaanvrager

. De aanvrager verklaart dit formulier volledig
{Ì8 en naar waarheid te hebben ingevuld.

n tùU\ /st{t

FONTYS & ZUYD
Plaats

4,6131 ltiMgr

Postbus 559 613û ÁN S¡itard

tel: 08850 796eb

Naam en/of handtekening
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2 lnvullen door organisatie die de VOG vraagt

Als het niet mogelijk is om deze paragraaf in te laten vullen én te laten ondertekenen door de organisatie die de
VOG vraagt (bijvoorbeeld bij een visumaanvraag), den vult zelf de gegevens van 2.1 ,2.2,2.3 én 2.4 a of 2.4 b in.
Naast dit aanvraagformulier voegt u een brief, e-mail of webpagina toe waaruit blijkt waarvoor u de VOG nodig
heeft. Dit document vervangt de handtekening bij paragraaf 2.5.

2.1 Gegevens organ¡satie

Bijvisum of emigrotievultu de offtciële naam in van het lond dat deVOG von u wolgt.
ln deze gevallen ishet optioneel om de naam van de vertegenwoordiger in tevullen.

Naam

Naam vertegenwoordiger

Straat en huisnummer
(mettoevoeging)

Postcode en plaats

Land

Telefoonnummer

De Nieuwste Pabo Sittard

Danielle Thimister-Gybels

Mgr. Claessensstraat 4

6131 Al SITTARD

Nederland

08850-79666

2.2 Doelvan de aanvraag

Als deVOG nodig isvoor hetaonvrogen van een chauffeurshaart,visum ofvergunning,vermeld ditbij overige.

Werkrelatie

Functie
(waorvoor deVOG nodig is:

b ijv oorb eel d d ocent, schoonm o her

of vervoersmanoqer)

Stagiaire opleiding leraar basisonderwijs

Taakomschrijving
(omschrijf de w erÞzo a mh e d en

en v er ontw o or d eli jkhed en die

behoren tot de fundie)

Q overige

Omschrijving
(b i jv o o r b eel d ch a uff eu r sÞo a rt,

visum, emigrøtie of
exp I oi toti ev er g u n n i n g)

2.3 Bijzondere omstandigheden voor de aanvraag

Moet er bij de beoordeling van de aanvraag rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden,
bijvoorbeeld de locatie waar de werkzaamheden worden verricht?

Bijvoorbeeld de locatie waar iemand schoonmaakt is van belang. Als dit gebeurt op een kinderopvang
dan beoordeelt Justis dit anders dan wanneer de werkzaamheden in een kantoorpand worden verricht.
Een andere toelichting kunt u hier ook kwijt.

@ ruee, ga doormet vraag 2.4

Q la,toelichting:

de
n¡euwste
pabo

& ZI,YD

Ët

'¿

MgL Claessensstraãt 4, 6131 AJ Sitta

Postbus 558 6130 AN sittard

rel: 08850 79666
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2.4 Screeningsprofielen

Kies een specifiek screeningsprofiel of een algemeen screenings-
profiel. Beide invullen is niet mogelijk. Een specifiek screeningsprofiel
gaat om een bepaalde functie of doel zoals beschreven onder 2.4 a.

Vindt u daar geen passend screeningsprofiel? Kies dan bij 2.4 b een
algemeen screeningsprofiel. Voor uitleg over screeningsprofielen, zie:
j usti s. n l/vo g/d ocu men te n.

ls voor u een specifiek screeningsprofiel van toepassing?

@ lr, gr doormetvraag 2.4 a

Q rv.., ga door met vraag 2.4 b

2.4 a 5pecifiek screeningsprofiel

Let op! Vink één vokje aan.

Q ot eotiti"t e ambtsdragers

Q oe virur en emigratie

Q ta Huiru.stingsvergunning
D¡t screeningsprofrel isvan toepassing op aanwogen in hetkadet
v on de Wet bijzondere maoüegelen grootstedelijhe problematîeh.

Q zs leuit.ngewoon)opsporingsambtenaar

Q co vrt rntiegezinnen en adoptie

Q c5 cezondheidszorg en welzijn van mens en dier

Q so rxptoitatievergunning
Dit screeningsprofrel han olleen worden gebruiht ols de gemeente de

instelling is die deVOG veilongt en u deVOG oanvrdlgtten behoeve

von een exploitatievergunning voor een horecabedrijf.

Q sS .turidische dienstverleníng

@ 60 onderwi¡s
Dit screeningsprofiel isvantoepøssing op al het personeel dat
werkzaam is bij een eduutieve instelling.

Taxibranche; chauffeu rskaart
Dit screeningsprofiel h.on alleen worden gebruiht øls Kìwa Register

B.V. de orconisotie is die deVOG verlongt én b¡j potogtoof 2.1 von dit

formulier alle gegevens v øn Kiwa Regíster B.V. zíjn vermeld.

Taxibranche; ondernemersvergunning
Dit screeningsprofiel þan alleen worden gebruikt ols Kiwø Register

B.V. de orgonisotie is die deVOGverlongt én b¡j parcgroof 2.1 von dit

formulier alle qegevens von K¡wa Register B.V. zijn vermeld.

(Gezins)voogd bij voogdilinstellingen, reclasseringswerker,
raadsonderzoeker en maatschappelijk werker

Beëdigd tolken en vertalers
D¡t sqeentngsptofiel køn olleen worden gebruiht ols de Road voor
Rechtsbijstond de orgonisøtie is díe de VOG verlangt.

Lidmaatschap schietvereniging

Financiële dienstverlening

Beveil iging burgerl uchtvaart
Dit screeningsprofiel is bedoeld voor functies in de beveîliging van de

burgerluchtvaort die niet zijn øongewezen als vertrouwensfunctie.

Ous

Oto

Ors

Oso

Oss
Ont
Ont

2.4b Algemeen screen¡ngsprofiel

Vink aan wat van toepassing is. Meerdere vinkjes mogelijk. De screening vindt plaats op grond van de door u aangevinkte functieaspecten.
Het is van belang dat de opgegeven functieaspecten overeenkomen met de beoogde functie/taak of het doel van de aanvraag.

Let op! IJ kunt ølleen een olgemeen screeningsprofiel selecteren lls u geen specîfiek screeningsprofiel aongevinkt heeft.

lnformatie

n t t e"uo.gdheid hebben tot het raadplegen en/of
bewerken van systemen

! t z Nl"t g"voelige/vertrouwelijke informatie omgaan

'I 3 Kennis dragen van veiligheidssystemen,
controlemechanismen en verificatieprocessen

Geld

Z1 Met contante en/of girale gelden en/of (digitale)
waardepapieren omgaan

l-l zz su¿g"tbevoegdheid hebben

Goederen

! le netUewakenvan productieprocessen

Z U, Het beschikken over goederen

l-l l8 H.t uoorhanden hebben van stoffen, objecten en

Zakelijke transacties

I s3 aeslissen overoffertes(hetvoeren van onderhandelingen
en het afsluiten van contracten) en het doen van
aanbestedingen

Proces

f-l 6l H"tonderhouden/ombouwen/bedienenvan(productie)
machines en/of apparâten, voertuigen en/of luchtvaartuigen

62 (Rijdend) vervoer waarbij goederen, producten, post en
pakketten worden getransporteerd en/of bezorgd, anders
dan het intern transport binnen een bedrijf

I ol 1ni¡a"nd) vervoer waarbij personen worden vervoerd

Aansturen organisatie

7l Personen die vanuit hun functie mensen en/ofeen
organisatie (of een deel daarvan) aansturen

de
n¡e
pa

86 Kinderopvang
Dtt functíeøspecl 86 geldt olleen voor de hinderopvang. Dit

funaieosped oltijd ín ømbinotie met funf'.ieas'P;ú 84 aa¡winken.
de hinderopvang en de inschrijving in het persoonsregister

Mgr claessensstrâat 4. 6131 AJ 5:¡l.kinderopvang opbøsisvon deWethinderopvang.

Postbß 558 6130 AN Siltard

tel: 08850 79666

Personen

n tO Belast zijn met de zorg voor minderiarigen

Jilrta:""jf :î'J:H'"*.î:"ï::åi:f'"'oevende)personen'

leefomgeving
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2.5 Ondertekeningorganisatie

De organisatie verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum @ag/moond/joa)
30 06 2022

Plaats Sittard

Handtekening en/of naam
vertegenwoordiger

Stempel organisatie
(ntetverplicht)

tr Belangrijkeinformatie
Belangrijke informati€ voor de organisatie
Als organisatíe die de VOG vraagt bent u een schakel in het
voorkomen van fraude. Het is uw taak en uw verantwoordelijkheid
om de echtheid van de VOG vast te stellen en de juistheid van het
toegepaste screeningsprofiel op de VOG te controleren. Voor meer
informatie zie: justis.nl/vog.

Belangrijke informatie voor de aanvrager
ln sommige gevallen is een originele handtekening vereist op de
VOG. Bijvoorbeeld in geval van adoptie in het buitenland. Neem in
dat geval de volgende werkdag contact op met het Klant Contact
Centrum van Justis op nummer +11 88 - 998 22 00.

de
nteuwste
pãbo
FONTYS & ZUYD

Mgr Clâêssensstraât 4, 6t3t AJ S¡trâ

Postbqs 558 6130 AN Sittard

r€l: cBB50 79666
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