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Mini steri e v an I u stí ti e en V eilígh ei d

Aanvraagformulier
Verklaring Omtrent het Gedrag
Natuurlijke Personen (VOG NP)
Invullen ln blokletters;
BU het lndlenen van de aanvraag blj de gemeente moet u een
geldlg ldentiteltsbewlJs tonen en het tãrlef voldoen,

U kunt als organlsatle de VOG-âanVrðag ook dlgltsal klaarzetten,
Dððrvoor heeft u eHerkennlng nodlg, Klk voor meer lnFormafle op
www,Justls.nl > VeÌklarlng Omtrent het Gedrag,

1

1

1

Invullen door Aanvrager

.1 Gegevens aanvrager

,2 Ondertekenlng door aanvrager
De aanvrager verklaart dlt formuller volledlg en naar waarh€ld te hebben lngevuld

Plðãts DðE Maand Jaar

Geslachtsnaam en voorletters

Tussenvoegsel(s) Voornâmen (volult)

t_1._
Dag Mãand JðEr

cebooÈegemeentê Geboorteland

Straät 6n hulsnummer

l

Poslcode

I

Land

I

Plaats

Þ Hleronder dlent u uw natlonalltett(en) te vermelden, In geval u meerdere natlonalltelten heefr, dlent u ook
deze te vermelden.

Natlonalltelt(en)

Burgerservlcenummer

Telefoonnummer E.malladres

Handtekenlng
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2 Invullen door organisatie / instelling die de VoG verlangt

2,1 Gegevens organisatie / instelllng
Naam

- cl* [-] t¿ø;øStr PubyÒilfntúNaarn vertegenwoordlger

rf,-c}¿mon¡
Strãat en hulsnumrner

Telefoonnummer
Jlgt t Ir( d,L JirlJ.b-u &t-_1

Postcode en Plaats

y-fu,ir /U J Ltl(ilÀ.-
û (¡- /r-* t f) ¿clu tund

2.2 Doel van de aanvraag
) Indlan u de VQG aanwaagt ten b9loeye van blvoorbeeld het verkrugen van een chãuffeurs¡aart, vlsum ofvergunnlng, dlent u dlt te vermelden bU overlg,

qÜ Werkrelat¡e

Functle (waarop de aanvraag bett€,kklng heeft : buv, docen| schoonmaker, vervoersmanager)

I J/

d

eid ; n y Jtntr_ b nutw:d ffq! .l
Tãakomschrijvlng (b¡l voor ke u r fu nctl ebesch r¡Jvln g b uvoeg en)

OmschrlJvlng (buv, Chauffeurskaart, Vltuñ en emlgtauet Exploitatlevergunnlng)

n

t-..._...

de
nieuwste

bo

2.3 Specifiek screeningsprofiel
Heeft de eanvraaq betrekklng op áén van dc hreroncrer genoemde funcHes of doelen?

fl*!uq,.si d9t!..f_9! vraqg 2,4

F_:¡,_ifûjeII.. pt.: (u !g4 ¡lpcàl¡ é.én uãkje "lankrutsen!) ._
E 01 pol¡Heke åmbtsdragers

U o6 vlsum en emlgrafle

E 18 Hulsvesilgtngsverounnlno
Dlt screen.lngsproflel is van toeÞasstng op aanvragen tn het kader van de wet blJzondere
maa tre g elen g raatstedelljk e prohlentat! ek,

! zs laultengewoon) opsporhgsambtenaar

E 40 Vðkantlegezlnnen en adopile

E 45 Gezondheldszorg en wclzfn van mens en dler

E 50 Exploltatleverqunntng
Dlt screenlngspro(lel kan allccn woftlen ge¿rrutkt als de gemeente de lnstcll.i'i,g ts dte de VOG
verlangl. Êù u dc voç adtwnaçt ten behocva van ee n c1plortaflevctgunnlngioo, 

"tnhorecabedrljf.

E 55 Jurldlsche dienstverlenlng

\øo onaerw¡u
n¡t scteenlngsProfkl Is van toepasslng op al het personeel dat werkzaam ls btj een educaileve
hßtell¡t19.

El 65 Tâxlbranche; chauftcurskaðrt
Dll screenlngsptoflel kân alleen worden gebrulkt als Klwa RegtÊler B.V. de organlsat¡e ts dte ile
VAG verlanclt ón bii øalTOraaf 2,J van clit torntLtller í,lle Eegevens van tçwã Ãegtster B,V, zqnvernteld. 

I

E 70 Tðxlbranche; onderrremersverqqnnlnq
Þlt scr?enlngsproflel kûn ¿tlleen worden gebrulkt als Ktwã Regtster Lv, de organls¡rue is dle cle
voG verlangt én bf p"trqrda( 2,r van drt formufier alle gegevens vãn Krwa Register B,v. ziln
vet'meld.

Po3rbtrs 9i8 6130 AN s¡ttsrd

of0dñY¡fiElrElelllnq

@
M9r 4,6lJl AJ Sllt¿rt

tel: 08850 79666 Februarl 20 tB
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E 7s (eezlns)voogd blJ voogdflnstellingen, reclasserlngswerker, raadsonderzoeker en mðatschðppel¡1k
wetker

E eO oeedtgd toll(en/vertalers
Dlt screenlngsproflel kan atteen worden gebrulkt ats de Raad voor RechtsblJstand de organlsa1e ts
dfe de VOÇ verlangt,

F 85 Lld maatschap schletverenlgtng

n 95 Flnanclële dlenstverlenlng

E 96 onbekende Funcile
Dlt screenlngsproflel geldt voor VOG aanvrugen ten behoeve van opname In een bestand voor
wervlng van personeel waarb¡j nog nlet duldel\k ìs welke funcile vèrvuld zal worden,

Algemeen screeningsprofiel
> Aanvlnken wat van toepasslng ls

De screenlng vlndt plaats op grond van de door u aangekrulste functleaspecten, Het ls daarom van belang dat
de opgeqeven functleaspecten daadwerkel[k corresponderen mel de beoogde functie/taak of een ander d-oel
van de aanvrððg,

> Voor ultleg over de funcdeaspecten zle: www,Justls,nl,

Informatie
fl 11 Bevoegdheld hebben tot het raãdplegen en/of bewerken van systemen

E 12 Met gevoellge/vertrouwelijke informaUe omgaan

[ 13 Kennls dragen van velllgheldssystemen, controlemechanlsmen en verltlcätleprocessen

Geld

E 21 Met contante en/of glrãle gelden enlof (dtg¡tale) waardepapleren omgaan

E 22 Budgetbevoegdhetd hebben

Goederen

E ¡O net bewaken van productieprocessen

E :Z t-tct baschlkkën over goederen

D sg Het voorhanden hebben van stoffen, objecten ên voorwerpen e,d., dle blj onelgenlljk of onjulst gebrulk
een rlslco vormen voor mens (en dler)

Diensten

E qt Het verlenen van diensten (advles, bevelllglng, schoonmaak, caterlng, onderhoud, etc)

El +S uet verlenen vôn dtensten ln de persoonllJke leefomgevlng

Zakelijke transacties
E 53 Besllssen over oftertes (het voeren van onderhandellnEen en het afslulten van contracten) en het doen

van aanbestedlngen

Proces

Cl er uet onderhouden/ombouwen/bedlenen van (productle)machlnes enlof appãraten' voertulgen en/of
luchtvðartulgen

E 62 (Rljdend) vervoer waarblj goederen, producten, post en pakketten worden getransporteerd en/of
bezorgd, anders dsn het lntern transport blnnen een bedrljf

B õ3 (RUdend) vervoer waarblj personen worden vervoerd

Aansturen organisat¡e

fl 71 Personen dle vðnult hun functle mensen en/of een organlsatle (of een deel daarvan) a8nsturen
de
n¡euwste
pâbo

På.tlx¡¡ 5S8 6l30 AN Sltlard

Parððf / ng

4,613.l AJ
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2,5

Personen

E g+ Belast zljn met de zorg voor mlnderJarlgen

n 85 Belast zljn mei de zorg voor (hurpbehoevende) personen, zoars ouderen en gehandrcåpten

E B6 Klnderopvang (ðltljd ¡anvlnken ln comblnaHe met het functieaspêct 84)Dlt futtctleaspect 86 kan atlecn-wotde.r'r g.ebrutki io*-d" khrd"ropvang, Þlt func¿easpect g6 ãtt4d tntomblnalle met functleaspect 84 aankrilsen ten iaioãre van de ktnderopvang en de hsch1lvhg tn hetpersonenreglster klnderopvanE op basis van de Wet klnderoprung, 
--

Bijzondere omstandlgheden m.b.t. de aanvraag.
) Vul eventuele bDzondÊrheden met betrekklng tot de aanvrôag in,

De locatle waar de werkzaamheden worden verrlcht kan van belang zljn.b¡J do beoordeltng van de õatrvrdag,BlJvoot'beeld voor lemand dìe schaonmaakweikiia^nààài'iànnnt, k de tocaile waar de werkzaamhedenworden uitscvoerd van betans. Indten dlt gebeurt oi ouüir\*ld å.n ùna"iàigr:"ritti ràj * anders wordenbeoorcleeld dan wanneer schoonmaakwerËzaamheien íooøin verrrcht rn een kantoorpand.

door met de

E ¡a, toellchtlnq

2,6 Onderteken

De organlsafle/lnste

Plaats

ing door organ isatie/instellin g

lllng verklaart dlt formuller volledlg en naar waarheld te hebben lngevuld,

ô;tlri t ct,
Daa Mðänd Jaar

L

Handtekenlng vertegenwoordlger Stempel organisEtle/lnstellln g

rf yanun :(\irtnrt -,W
de
niëuwFrð*
pabo
foNlvs & zuY0

L__

4ffi
Mgi Claer5Énsslraðt4,6l3f N Slt

Postbur 558 6110 AN Sltlðrd

tel 08850 79666

de
n¡euwrte
pabo
fONTYS & ZUYD

orgânlsãtle lnstelllng

¡/or.lr: 4, 6f3t N s
PoltÞu$ 558 6t30Añ 5itlard
tal'Q8850 ,r9666
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?¿
Aanvraagnummer

BUzonderhcd€n geconstateerd

cOVoG om advles gevraagd
omtrent onWankelIkheld

5van6

Invullen door gemeente

F Nlgr-9"¡ {ogr: met de volqende vrða9

E Ja toellchttn

Perslsteren ln de aanvraag E Nee, qa door met de voloende vraao

Ja

E Nee, ga d_o_g-rmeÈ de volgende vraag

LJ ¡a

Aanvraagformuller 15 gecontroleerd op volledlgheld en de ldentltelt van de aanvrager ls vastgesteld

Naam gemeênteambtenaar

Pðraðf g€meenteambtenaðr

Gemeente

PlaðtE Dag Maand Jlar

I

N
de
n¡euwste
paþo
TONTY5 & ¡UYD

¿-f$qr. cl¡ìl¡çnrrlr¡¡t 4,
'-Jóo;tñ¿4¡-tr"¡ 

¡nr

4ñrnonrstã

61il
strlatd

5il
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Toelichting
blj het invullen van het aanvraagformuller verklartng omtr€nt het Gedrag Natuurl¡k€ pereonen(voc NP)

Vul het formuiler zorgvurdrg en zonder sperfouten rn, Deze gegevens worden vermerd op de voc.

1 Invullen door aanvrager

1.1 Gegevens aanvräger
(Geslachts)Naam
GebooÊeplaats
Geboofteland ten tryde van uw geboorte,

waar u bent geboren en kles

vul uw achternâañ ln.
vul uw geboorteplaats ln en kles hlerbl de benamlng
bent u bulten Nederland gcboren, vul åan het land lñ
hlerblj de benamlng ten tijde vðn uw gebooÉc.

2 Invullen door organisatie / ínstelling die de VoG verrangt

2.1 Gegevens orga.nlsatie / lnstelling
Naãm vertegenwoordlger i vul deiaam ln.van degene dle de organlsaHe/lnstelllng b[ deze aanvraag

z,z Doer van de aanvraag 
vertegenwoordigt' -

Functle : de funcue waarvoor de VOG wordt aãngevräðgd.TaakomschrlJvlng I omschrljf de'werkzaamhed"" 
"n 

vuiãntw-ååiãel[kheden die behoren tot de funcqe.overrs , i,:i:"lJx.i'}xr"rr3.:T"",.::l'îå'åi1',:oTi' [:'^äj'"ï"ìiJrïgnu:*',;ll¡ii¡iüJet.
bfvoorbeerd een aanvraag voor een VoG ten behoeve uãn-ñ"i in-ñä¿irËnÏ""ng..n
van een huwelljk nlet ln behandellng genomen, Voor meer ¡nrormatieãvãile

ffi :Ri';:,'f:i å""l J[:iåilj5ji1i.l-",i.",1,"åi#åffi :ï'å:ntr l¿m¿,ffi n ¡ustrs(zle voor contactgegevens ww-w,JusHs,nl),

2,3 Specifiek screenlngsproflel
Alleen ols u bU vraag z'r-gc"rr screenlngsproflel heeft aangekrutst, krulst u b[ vraag 2,4 de aspecten aan bU de funcue/lðakof ander doel' Het covoc kðn e.n aaniriag bulten behanãettng ;ir¡Ë;,'ñdË;iîïanlsatte/lnstelltng dle de voc verransr

flä,ij!fiffi" or specifick screenlnssprerlei heel't aðnsekrutst."r"'i 
"tüãó 

å"Ër ão 
-rci""nrnq.proneten-kunt 

u'vinuãn op

Belangrijk!
Als organlsatle/ìnstelllng dle de VoG verlangt bent u een schakel b[ het voorkomen van fraude, wanneer u hetaðnvraâgformuf ler onder ledere_ pa gin a van-een parôðf voorzlet, tr"ípt u rr", j" tä#; ;; s.*, Het ls tevens uw taak deeshtherd van de onrvansen voG valt Èê sreilen. voJrnioi.ãu,i trreiovei zreiwwl¡u"ti'i.ñi.

Soms Js de voorgedrukte handtekenhg op een voG nlet voldoende omdat een orlglnele handtekenlng vereist ls, Dlt tsblJvoorbeeld het geval b[ adoptle ln hðt ùultenland. Ú ¡ì""t¿;h de echthetd vun ¿î rrìnaiËùentng re borgen voor dêbultenlðndse autorltelten. Bll het lndlenen utn u* runuruoõ kunt u de semeenieumbt"nãåi verzo"ken als b6zonderheld op tenemen dðt uw VOG voorzlen moet zljil vôn een orlglnolo trãnátekenlnsi
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