
Iustis
IrÃinistene v an lustítie en V eilígheid

Aanvraagforrnulier
Verklaring Omtrent het Gedrag
Natuurlijke Personen (VOG NP)
Invullen ln blokletters;
BiJ het lndlenen van de aanvraag bij de gemeente moet u een
geldlg ldentiteitsbewijs tonen en het tarief voldoen,

U kunt als organlsatie de Voc-aanvraag ook dlgltaal klaarzetten,
Daarvoor heeft u eHerkennlng nodlg, K[k voor meer lnformatle op
www.justls.nl > Verklarlng Omtrent het Gedrag.

1

1.1

Invullen door Aanvrager

Gegevens aanvrager

Geslachtsnðam en voorletters

Tussenvoegsel(s) Voornamen (voluit)

Dag M¿and Jaar

Gebooftegemeente

I

ceboorteland

I

Straat en hulsnummer Postcode

I

Land Plaats

) Hleronder dlent u uw nat¡onalitett(en) te vermelden. In geval u meerdere natlonalÌtelten heefr, dlent u ook
deze te vermelden.

Nationallleft(en)

I

Burgerservicenummer

Telefoonnummer E-malladres

L.2 Onderteken¡ng door aanvrager
De aanvrager verklaaÊ dit formuller volledlg en naar waarheld te hebben lngevuld

Plaats Dag Maand Jaar

Handtekening
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2 Invullen door organisatie / instelling die de voG verlangt

2.1 Gegevens organisatie / instelling
Naåm

Naam vertegenwoordlger

R. r\ ¡mn n t\
Straat en huisnummer Postcode en Plaãts

q
Telêfoonnummer Land

ôól

2.2 Doel van de aanvraag
) Indien u de VoG aanvraðgt ten behoeve van btjvoorbeeld het verkr¡jgen van een chauffeurskaart, visum of

vergunning, dlent u dlt te vermelden btJ overtg.

m Werkrelatie

Functle (waarop de aanvraag betrekklng heeft: btJv, docent, schoonmaker, vervoersmanager)

TaakomschriJvln g (bg voorkeur functiebeschrijving bijvôegen\

n ovèr¡d

Omschrijvlng (biïv. Chauffeurskaart¡ Visum en emigrailq Explo¡tat¡evergunning)

2.3 Specifiek screeningsprofiel
Heeft de aanvraag betrekking op één van de hleronder genoemde functies of doelen?

f-l Nee. oa door met vraao 2.4

EIla.¡C¡elljk op: (u kunt stechts áén vakie

de
nieuwste

bo
VOG verlangt én bij
vermeld.

E ot Pol¡tleke ambtsdragers

E o6 vlsum en emigratle

E 18 Hulsvestigtngsvergun
Dit screeningsptoflel is toepêrss¡ng op aanvragen in het kader van de Wet bijzondere
maatregelen prablentatiek

E z5 lauitengewoon) opspo

E 40 VEkantlegezlnnen en a

E 45 Gezondheidszorg en van mens en dier

¡ 50 Exploitatievergunntng
Dlt scrcenìngsproflel allccn worden gebrulkt als de genteente de lnstelllng ¡s dle de VOG
verlangt en u dc vog
horecabedriJf.

ten behoevc van een cxploltãtlevcrgunnlng voor een

fl 55 luridische dienstverlenl

E 60 onderwljs
D¡t screenlngsproflel Is
hìstellitlg.

toepasslng op al het personeel dat werkzaam is blj een educaueve

E 65 Tâxlbranche; chau rt
Dlt screenlngsprofiel alleen

pôïs|daf 2

E 7o Taxlbranche; ond
Dit screeningsprofiel alleen worden gebruikt als KIwa Register B,V, de organ¡satle is dle de
VOG verlangt én bÍj
verfield,

2,1 van dlt formulier aìle gegevens van K¡wa Reg¡ster B,V, zijn

worden gebrulkt als Klwa Reglster B.V. de arganlsaile ls d¡e de
,7 van dit forntulìer alle gegevens van K¡wâ Register B,V, zijn

'-33r-r-- ,

rúg. CtLrs¡ensrr,rrt a, ;1tl A tï*,
Postbrrs 5S8 6130 AN

orgdnYstËrEtelllng

telr 08850 79666 Februari 2018
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E 75 (Gezins)voogd blJ voogdlJlnstellingenf reclasserlngswerker, raadsonderzoeker en mðatschappellJk
werker

E aO reedçO tolken/vertalers
Dlt screenlngsproftel kan alleen worden gebrulkt atE de Raad voor RechtsblJstand de organisatie ls
dle de VOG verlangt.

fl s5 Lldmaatschap schletverenlging

E 95 Financlële dienstverlenlng

[ 96 Onbekende funcile
Dlt screenlngsproflel geldt voor VOG aanvragen ten behoeve van opname In een bestand voor
wervlng van personeel waarbìj nog nlet duldel¡Jk ìs welke funct¡e vervuld zal worden,

Algemeen screeningsprofiel
> Aanvlnken wat van toepassing ls

De screenlng vlndt plaats op grond van de door u aangekrulste functleaspecten, Het ls daarom van belang dat
de opgegeven functleaspecten daadwerkeliJk corresponderen mel de beoogde functie/taak of een ander doel
van de aanvraag,

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

Informatie
[ 11 Bevoegdheld hebben tot het räadplegen en/of bewerken van systemen

F fZ Net gevoelige/vertrouwelijke informatle omgaan

D 13 Kennls dragen van veiligheldssystemen, controlemechanismen en verlflcatleprocessen

Geld

Û Zt t'¿et contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan

E zz audgetbevoegdheid hebben

Goederen

E so Het bewaken van productieprocessen

! lz ttet beschlkken over goederen

D Sg Fiet voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e,d., dle blj onelgenlflk of onjulst gebru¡k
een rlslco vormen voor mens (en dier)

Diensten

E +t Het verlenen van diensten (advles, bevelllglng, schoonmaak, catering, onderhoud, etc)

D +¡ net verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgevlng

Zakelijke transacties
E 53 Besllssen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen

van aanbestedingen

Proces

E Ot ¡let onderhouden/ombouwen/bedlenen van (productle)machlnes enlof apparaten, voertulgen enlof
luchtvaartulgen

¡ 62 (Rudend) vervoer waarb'rj goederen, produclen, post en pakketten worden getranspofteerd en/of
bezorgd, anders dan het ¡ntern transport blnnen een bedrljf

E 63 (Rijdend) vervoer waarblj personen worden vervoerd

Aansturen organisat¡e

| 71 Personen dle vanult hun functie mensen en/of een organlsatle (of een deel daarvan) aansturen
de
n¡euwste
pabo

Påraaf /

ls8 6130 AN Sitlãrd

4,6131 AJ
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Personen

E 84 Belast zljn met de zorg voor mlnderlarigen

E 85 Belast zlJn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandlcapten

fl 86 Khderopvang (alujd aanvinken in comblnaile met het functieaspect 84)
Dìt functleaspect 86 kan alleen worden gebrulkt voor de ktnderòpvung,'Ott funcueaspect 86 altud ¡ncomblnatie met functleaspect 84 aankruisen ten behoeve van de ktnãeropvuii 

"n 
ae mscnrfitñj tn netpersonenreg¡ster klnderopvang op basis van de Wet klnderopvang,

Bijzondere omstandigheden m,b.t. de aanvraag.

Þ Vul eventuele bljzonderheden met betrekking tot de aanvraag in,

De locatle waar de werkzaamheden worden verrtcht kan van betang ztjn bìj de beoardettng van de aanvraag,BlJvoorbeeld voor lemand die schoonmaakwerkzaamheden verrlcht, Ë ae iocaue waar de-werkzaanhedü'
worden u¡tgevoerd van belang. Indien dtt gebeurt op büvoorbeeld áen kínderclagv:erøljr za dft anders worden
beoordeeld dan wanneer schoonmaakwerkzaamheãen worden verr¡cht tn àen iánioorian¿,

E Nee, ga door met de volgende vraag

E:a, toellchtlng

2.6 Ondertekening door organisatie/instelling
De organisatle/instelling verklaart dit formulier volledlg en naar waarheld te hebben lngevuld,
Pla ats

ó¡
Dao Maand Jaar

Handtekening vertegenwoordlger Stempel organlsatle/lnstelllng

de

pabo
TONIYS & ZUYD

ËHm

MgL Claessensstraðt 4, 6l3l Al SR

Postbui 558 6130 AN Siltard

tê| 08850 79666

de
n¡euwste
pabo
FONIYS & ZUYD

organlsatle lnstelllng

4, 6131 AJ 5

55e 6t 30 AN síüafd
oBrl50 79666
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Invullen door gemeente3
Aanvraagnummer

BlJzonderheden geconstateerd E Nee, ga door met de volgende vraag

El Ja toellchtino:

Perslsteren ln de aanvraag E Nee, oa door met de vraao

E Ja toellchtlnq:

fl Nee, oa door met de volqende vraaqCOVOG om advles gevraagd
omtrent ontvankelIkheid

E Ja toelichtlna:

Aanvraagformuller ls gecontroleerd op volledlgheld en de ldentlteit van de aanvrager ls vastgesteld

Naam gemeenteambtenaar

Pãraaf gemeenteambtenaar

Gemeente

Plaðts Dag Maand laar

N
de
n¡euwste
pabo
rONWS & ZUYD

. f.furqr. iìãèÞenstir¡at 4, 6131

--F,ñwWpAN sitrard

4lot. o¡sso rgooo

Pðraaf / Instelllng

5ir
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Toelichting
b¡i het invullen van het aanvraagformulier Verklaring omtrent het Gedrag NatuurllJke personen
(voc NP)

Vul het formuller zorgvuldig en zonder spelfouten in, Deze gegevens worden vermeld op de VoG.

1 Invullen door aanvrager

t.1 Gegevens aanvrager
(Geslachts)Naam vul uw achternaam ln,
Geboofteplaats
Geboofteland

vul uw
bent u

geboorteplðâts ln
bulten Nederland

en kles hlerbfl de benaming ten tude van uw geboorte.
geboren, vul dan het land in waar u bent gebolen en kles
tijde van uw gebooÊe,

2.t

hierblj de benamtng ten

2 Invullen door organisatie / instelling d¡e de VOG verlangt

2.2

Gegevens organisat¡e / ¡nstêll¡ng
Naam vertegenwoordlger : vul de ñaam ln van degene dle de organisatie/lnstelling bij deze aanvraag

vedegenwoÕrdigt,
Doel van de aanvraag
Functie : de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd,TaakomschriJvlng I omschrijf de werkzaamheden en veraniwoordõl¡kheden die behoren tot de functie.

overrs , il:í:#.i:'i,""J?3#*il:*,ïå,å';J,iiî.,H1?T"ì¡,lriffi;"Jlsg,jvjnsrbrjvoest,
bijvoorbeeld een aanvraag voor een VoG ten behoeve vãñ het ín Nederland aangaan
van een huwelijk nlet in behandeling genomen, Voor meer informat¡e over de
voorwaarden voor het in behandellng nemen vân een aanvraag, kunt u contact
opnemen met het Centraôl Orgaan Verklar¡ng Omtrent het Geãrag (COVOG) van Justis
(zle voor contãctgegevens www,Justis,nl),

Specifiek screeningsprof¡el
Alleen als.u biJ vraag 2,3 geen screen¡ngsprofiel heeft aangekruist, kru¡st u blj vraag 2.4 de aspecten aan blJ de functie/taak
of ander doel, Het CoVoG kan een aanvraâg buiten behandeling stellen, indien de o?ganisaUe/lnstelllng die äe VOG veilangt
geen algemeen of specifiek screeningsprof¡el heeft aangekrulst, Een ultleg over de sc-reeningsprofielen-kunt u vlnden op
www,justls,nl,

2,3

Belangrijk!
Als organlsatle/instelllng dle de VOG verlangt bent u een schakel b[ het voorkomen van fraude, Wanneer u het
aanvraagformuller onder ledere pagina vån een paraaf voorzlet/ heipt u fraude tegen te gaan. Het ls tev€ns uw taak de
echtheld van de ontvangen VOG vast te stellen, Voor informatle hieiover zle wwwljustis.nl.

Soms is de voorgedrukte handtekenlng op een VoG niet voldoende omdat een orlglnele handtekening vereist ls, Þit ls
blJvoorbeeld het geval b[ adoptle ln het bultenland. U dlent dan de echtheid van dä handtekening te-borgen voor de
bultenlandse autorltêlten. BU het lndlenen van uw aanvraag kunt u de gemeenteambtenaar verzõeken al-s b¡zonderheid op te
nemen dat uw VOG voorzien moet zijn van een origlnele handtekenlng,
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