
lustis
Minisrerievan Justitie mVeiligheid

Aanvraagformulier
Verklaring Omtrent het Gedrag
Natuurlijke Personen (VOG NP)
Vul het formulier digitaal of met blokletters in, zodat het god
leesbaar is.
Meer informatie over het indienen van een aanvraag vindt u op
pagina 4 van dit formulier of op
httDs ://www. rustis.nl/productenlvoc.

1

1.1
Invullen door Aanvrager
Gegevens aanvrager
Geslachtsnaam, tussenvoegs€l(s) €n voorletters

I

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer

(Po§)adÍes (i.vn. privacybeschetmlng fiag dit geén zakelitk aches àjn)
Straàt en hulsnummèr (met to€voeging) Postcode

tànd Plaats

Geboortegegevens:
Géboortedatum (ddlmm/jijj)

> Vul uw gcboorteplaaE in zoals verneld op uw pàspoort.> Als u ntct in Nederland bent geboren, vul ddn het land in waar u bent geLoren en kies hhrblJ de bnaming ten jcé van uw
9eb@tte,

Geboorteplaöts

I

Geboorteland

I

> Hleronder dient u uw nationaliteit(en) te vemelden. In geval u meerdere nationaltbiten heeft, dient u ook deze te vemolden
Nationalltelt(én)

1.2 Ondertekening door aanvrager
De aanvrager verklaart dit formulier volledlg en naar waarheid te hebben tngevuld.
Plaats Da<l Maand Jaar

Naam en/of handtekeninq
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2 Invullen door organisatie die de VOG verlangt

2.r Gegevens organisatie
Naam

I Gastouderservice Take Care

> Als het nlet mogèlrlk ts om dere pragrraf tD E te.E, yutlen én E taten ol,dcrtf,kènèn doot de or?en/§,ette attè .te VOC
vreegt (bltvoorbaela, btt eèn yBuh aanyr.zg) drn yult u zell ate gegeyèrrs yar, per.greef 2.t, 2.2, en 2,3 t/,.
Naast dít aanvraagÍormulier moet dan ook een clocurnent worden biJgevoegd waaruit blíjkt waarvoot u de VOG nodig heeft, Dat mag
bivoorbeelal een brieí e-mail ofeen uitdraai van een webpagina z|n. Dit document veruangt alé handEkening bij paragraaf 2.5

Naam verteqenwoordiger

I l.H. Hendriks
Straat en huisnummer (met toevoeqing)

I Hertenlaan I | 6705 CB

0318850000 lNederland

2.2 Doel van de aanvraag
> Als de VOG nodig is voor het verkrijgen van een chaufíeuÉkaart, visum of vergunning, vermeld dtt bi overig

Wérkrclàtle

Functie
(waaryoor de VOG nodíq is: bijv, docnt, schoonmaker, veNoeÉmanager)

I Mw. (in)direct zorq kinderen / huisgenoot

Iaakomschrijving
(Omschrijf de $rerkzaamheden en verantwoordelikheden die behorcn tot de functie.)

fl ovàri6

Omschriiving (àrv. Chautreu6kaart, Visum en emigratie, Explottatieveryunningi

2.3 Buzondere omstandigheden m.b.t. de aanvraag
> Vul eventuele buzonderheden met betrekking tot de aanvraag in.

De locatie waar de werkzaamheden $lo4len verrícht kan van blang zijn bl de beoordeting van (!e aanvraag. Bijvoorbeetd voor iemanat
die schoonmaakwerkzaamheden veÍricht, ís de l@atie waa. de werkzaamheclen worden uítgievoed van beÈng. Inatien dit gebeuft op
b0voorbeeu een kinderdagverblif zal dít and,ers woralen beoorateetd clan wanneer schoonmaakwerkzaamheden worden ve;richt in een

Een andere toelichtlnq kunt u hier ook kwijt.

E Nee, qa dooí met de volgende vraaq

E là, toelichtino:

2.4 Screeningsprofielen
Geef een specifiek óf algemeen screeningsprofiet aan. Een specifiek sareeningsprofiel heeft betrekking op één van cte genoemde functies
of doelen onder 2.4 a, Vindt u daar geen passend screeningsprofiel? Kies dan bU 2.4 b een algemeenicieeningsprofieÍ. vroi ritreg or".screeaingsprofielen ziel www.justis.nl.

Is voor {r een specifiek screeningsprofiet van toepassinq?

0 -]a. oa door met vràag 2.4 d

B Nee, oa door met vràao 2.4 b
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2.4 a Specifiek screeningsprofiel
(Ld opr Vlnk één Y.kt...n.)
O 01 Politieke ambtsdraoers

2.4 b

El 06 visum en emigratie

E 18 Huisvestingsvergunning
Dit screeningsprofiel is van toepassing op aanvragen in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grooEtedelíjk
Droblematiek.

E 25 (auitengewoon) opsporingsambtenaar

! 40 Vakantiegezinnen en adoptie

E 45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en clier

E 50 Exploatatievergunninq
Dit Screeningsptoflel kan alleen worden gebruikt als de gemeente de inste ing E die de VOc ve angt en u cle VOG àanvraagt ten
behoeve van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf.

E 55 luridische dienstverlening

E 60 onderwus
Dit screeningsprofrel is van toepassing op al het peÉoneel dat werkzaam is biJ een eduicatievè insElling.

El 65 Taxibranche; chauffeurskaart
Dit sÍeeningsprotiel kan alleen worden gebíuikt als Kiwa Register B.V. de organtsatie is clie de VOG verlangt én bl paragraaf 2.1
van dit formulier alle gegevens van Kíwa Register B.V. zijn vermeld.

E 70 Taxibranche; ondememersvergunninO
Dit screeningsprofrel kan alleen worden gebruikt als Kiwa Reglstet B.V, de organisatie E die de VOG vedangt én bíj paragraaf 2.1
van cllt lormulier all,e gegevens van Kiwa Register B.V. ziJn vermetcl.

E 75 (Gezins)voogd bU voogduinstellingen, reclassedngswerker, raadsonderzoeker en maatschappeljjk werkeÍ

El 80 Beëdigd totken/vertateE
Dit screeninqsprofrel kan alleen worden gebruikt als de Raad voot Rechbbijstand de organisa e is die de VOG verlangt.

E 85 Lidmaaschap schiewereniginq

E 95 Financiéle dienstverlenino

Algemeen screeningsprofiel
> Vrnk aàn w.t yan aoepasslDg ts. Neelitèrt vrt *tes ,noga ltk.

Lat op! U kurrt altean eèn algemèan scracDlngsptorrGl §.tactorar, ats u gact, §peclftck *r@ntngsprt/ítat .angcrtnkt hebt-
De screening vindt plaats op grond van de door u aangevinkte functieaspecten. Het is vón belang dat cle opgegeven íunctieaspecten
overeenkomen met de beoogde Íunctie/taak of het ctoel van de aanvraag.

Informatie
E 11 Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen

E 12 Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan

E 13 Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verjficatieprocessen

Geld
E 21 Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan

E 22 Budqetbevoegdheid hebben

Goederen
E 36 Het bewaken van productieprocessen

E 37 Het beschlkken over goecleren

E 38 Het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e.d., die bii oneiOenluk oÍ onjuist gebruik een rjsico vormen voormens (en dier)

D iensten
E 41 Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, caterjng, onderhoLrd, etc)

E 43 Het verlenen van diensten in c,e persoonlijke leefomgevang
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Zakelijke transacties
E 53 Eeslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen

Proces
E 61 Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productae)machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen

E 62 (Rudend) vervoer wàarbij goec,eÍen, producten, post en pakketten worden getransporteerd en/of bezorgd, anders dan het intern
transport binnen een bedriif

E 63 (Rijdend) vervoer waaÍbij p€rsonen u/orden vervoerd

Aansturen organisatie
0 71 Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deet daarvan) aansturen

Personen
E 84 Belast zijo met de zorg vooÍ mrnderjarigen

E 85 Belast ziin met de zorg voor (hulpb€ho€vende) personen, zoàls oudeíen en gehancticapten

E 86 Kinderopvang (altiid aanvinken in combinatie met het functieaspect 84)
Dit funcÍieaspect 86 kan alleen wotden gebruikt voor de kinderopvang. Dit functieaspect 86 afttjd in combinatie met functjeaspect
84 aankruisen ten behoeve van de kintleropvang en de inschtijving in het personenregister kinderopvang op ttèsis van de Wet
kinderopvang,

2.5 Ondertekening doororganisatie
De organisatie veÍklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Als u niet woonachtig of niet ingeschreven in 8RP bent in Nederland en de organtsatie waarvoor u de VOG nodig heéft, is niet gevestigd
in NL, dan voegt u een document toe waarutt btilkt waarvoor u de VOG nodig hebt. Ondertekëning door a,e organisatie is dan niet
verplicht.
Plaars Dag tlaand la.r
lWaqeninqen 15 o 2.2 0 2 7i

wlt.gabll(,cítarvÉo.ld(.cft.ÍÍ
Belangrijke informatie voor de organisatie
Als organisatie die de VOG vraagt bent u een schakel bii het voorkomen van fraude. Het is uw taak en uw verantwoordetijkheid om cteechtheid van de ontvangen VOG vast te stellen en de juistheld van het toegepaste screeningsproflel op de VOG te contioteren, voorinformatie hierover zie www.lusr,s.nt.

Belangrijke informatie voor de aanvrager:
O.iginèlè handtokèning
In sommige gevallen is een originele handtekening vereist op de VOG. Bijvoorbeeld in het geval van adoptie in het buitenland. Dienbij de gemeenteambtenaar het verzoek in om djt te vermeldèn op uw aa;vraag.
ilachtigèn

Hèndte rdiger Stempel organisatle (Stempel niet verp!icht)

Gatal.to.r lc. Í.1. Cn
H.ítríL.ÍlI

676 cB li{o.ningfi

Als u ni et zelf de aanvraag kunt indienèn. dan kunt u hiervoor iemand machtigen. 6ebruik hiervoor het machtioingsformulier op de

Uw aanvratg indiènan- Staèt u ingeschreven bij een Nederlandse Oemeente en bent u woonachlg in Nederland. dan gaat u met het ingevulde formulieínaarte gemeente waar u staat ingeschreven. Bl het indienen van de aaivraag moet u een 9étaig identiteitsbó5s tonen en rrettarief voldoen.

- Staat u niet ingeschreven bij een gemeente in Nederland, of verbluft u in het buitenland, dan vult u dit formulter in en betaalt uhet tarief rechtstreeks aan Justis. Bii het indienen van de aanvraai stuurt u een t<opie vàn een letàij ioeniii"iliU""il. à" """bewijs van betaling mee en eventueel het machugingsformulíer.

Voor meer informatle oveÍ: Hoe vraag ,k een VOG aan als ik in het buitenland woon?, vindt u onder de veelgestelde vragen op clewebsite: httos://rust s.nl/producten/voo/veeloestetde vraoen/hoe kan ik een-voo-aanvraoen als,ik-niet be;,rnoesahre;Ë;lt;_de!-(Èa§!-!

V.àgca? Neem bii vragen contact op met het Klant Contact Centrum via +31 (O) 8g _ 99S 22 OO.
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