,ustis
Minísterie von ruJríríe enVeiliqheid

Aanvraagformulier
Verklaring Omtrent het Gedrag
Natuurlijke Personen (VOG NP)
Vul het formulier diqitaal of met blokletters in, zodat het goed
leesbaar is.
Meer informatie over het indienen van een aanvraag vindt u op
pagina 4 van dit formulier of oP

https://w!vw.rustis.nlloroducten/voc.

1

Invullen door Aanvrager

1.1

Gegevens aanvrager
Gèslachtsnaam. tussenvoegsèl(s) èn voorletters

Voomamen (voluit)

Burggrs€rvicenummer
I

(Post\adres (i.v,m. p.ívacytteschetmíng mag dlt geeh zàkelvk adíes ziin)

St6at en hulsnummer (m€t

toevoeging)

Postcode

tànd

Geboortegegevens:
Geboortedatum (ddlmm/Jiij)

íí
>
>

vul uw gÉborEplaab in zoals verneld op uw paspoorL
van uw
nts u aíA n ueàertand bent geboren, vit dan het tand in waar u bent qebren en kies hietuU de benaming ten tijde
géboorte.

Géboorteplaats
>

Hieronder dient u uw nationalitéit(en)

GebooÍteland

E

verrnelden. In geval

u fieeti/erc

natk.,nali&,iten heeft, cllent u ook deze te

Nàtionalit€it(eí)
E-mailadres

L.2

Ondertekening door aanvrager
ingevuld
De aanvrager verklaart dit Íormulier volledig en naar veàarheid te hebben
Plaats

Dag

Naam en/of handtekening

lunl 2020

M.and

Jaar

ve

nelden '

2

Invullen door organisatie die de VOG verlangt
>

2.L

de YOG
Ats het ntet ,nogett k ts on deze geregraal tn te ta,r,n Yutlen éD E tetca ondert *e'lGD door de orgaD/Ettte
vraagt (bwoorbè;M bt, @tt vts/,im .z|Yr.ag) alan vutt u zetí d. g.gcv.ns Yan 9.regr,,l 2''' 22, en Z3 ln'' '
iàitï ai airrr"ugarnuier moet ctan ook een ctàufient worden biJgÉvoegd waaruit blukt waaÍvoor u de voc noclig heeft' Dat fiag
bivooíbeeld een 6rief, e-mait of een uitdÈai van een webpagina zin. Dit docunent vervanqt de handEkening bij paragraaf 2'5

Gegevens organisatie
i Gastouderservice Take Care
Naam verteqenwoordi9er

I J.H. Hendriks
Straàt en hulsnumÍner (met to€voeglnq)

6705 C8

Hertenlaan 8

Land

ro 3 1 8 I 5 0 0 0

2.2

0

lNederland

Doel van de aanvraag
> Als de VOG nodig is voor het vetkrijgen
O try€rkrGlati€

van een chauffeu6kaart, visum of vergunning, verrneld cllt bA overig

Functie

(waaN(nt de vOG nodlg is: biiv. docent, sah@nmaker, vetuoeÍsmanager)
I Structureel aanwez ioe tiidens oovanqure n in de kinderoovano
Taakomschriiving
(Omschrllf de werkzaamheden en verantwoordelijkheden die behoren tot cle fundie.)

D

ovcrtc

Omschrijving (br% ChaufÍeurskaart, Vlsum en ernigratie, Exploitatievergunning)

2.3

Bijzondere omstandigheden m.b.t. de aanvraag
>

Vul eventLrele biizonderheden met betrekklng tot de aanvraag in.

De tocàtie waat de weÍkzaamheclen worden verricht kan van betang zi|n bii de beoordeling van cle aanvraag' Biivooíbeeld voor iemand
dle schoonmaakwerkzaamheden verrdht, is de locatte waar de werk2aamheden wotden uitgevoerd van fulang lndien dít gebeurt op
iiivàà*eU een XtnOerdagverbliif zal dit anders worden beoordeeld dan wanneer schoonmàakwerkzaafiheclen worden verricht in een

kàntoorpand.
Een anclere toelichung kunt u hÍer ook kwijt.

El Nee, 9a door met de volgende waag

O

2.4

ra, toelichtinq:

Screeningsprofielen
heeft betrekking op één van de genoemde functies
Geef een specifiek ór algemeen screeningsproflel aan. Een specifiek slreeningspÍo^llel
bij 2 4 b een atgemeen screenlngsprofiel voor uitleg over
of doelen onder 2.4 a, vinot , oaa, geen pirreno screàningipronelz ries da;
screeningsprofielen zie: www.justis.nl.
Is voor u een sDecifiek screeningsprofiel van toepassing?

O la,
EI

qa door met vraao 2.4 a

Nee . oa door met vraao 2,4 b

Juni 2020

2.4 a

Specifiek screeningsprofiel
(Let op! vtrrk één v.kle ern.)

D

o1 Politieke ambtsalragers

n
o
-

06 visum en emiqratie

E

25 (Buitengewoon) opspo.ingsambtenaar

D

40 Vakantieoezinnen en adopue

0

45 Gezondheidszorq en welziin van mens en dièr

E

-

50 Exploltatievergunning
Dli screeningilrofiet-kan alteen woftJen gcbrulkt ats de geÍneente de ln§e lng is die de VoG
beheve van een exploitatievetgunning voor een horecÀbedriJf.

E

55 luridische dienstverlening

E

60 onderwijs
Dit streéningsproflel is van toepassing op al het personeel dat wetkaam is

E

65 Taxibranche; chauffeurskaaÍt

E

70 Íaxibranche; ondememersvergunning
Dit *teentngsprofiet kan atteen worden gebruikt ats Kiwa Reglster B V. de organisatie is die de vOG vedahgt én bii paragraaf 2
van dtt formutier atte gÉgevens van Klwa Registeí B.v. zijn vermeld.

E

75 (Gezins)voogd bii voogdrjinstellingen, reclasseringsvíerker, raadsonderzoeker en maatschappellJk werker

E

-

80 aeèdigd tolken/vertàlers
Dft scaíeentngÉprofiel kan alteen woden gebrutk als de Ràad voor Rechbbijstand de organlsatie is dle de VOG verlangt'

O

85 L;dmaatschap schietvèreniginq

18 Huisvesungsvergunning
qÍootstedelike
Oit screeníngWroÍ\el is-van toepassing op aanwagen in het kader van de wet bijzonclere maatÍegel'en
ptublematiek.

-

bi

ve angt en u ile voc aanvraagt ten

een ealucatieve ínsElling

Dlt screeniogspíofiet kan alteen wotden gebruikt als Klwa Reglster B.V. de oqanlsaté is dE de vOG ve angt én bij paragÍaaf
van dit fortuutter alh gegevens van Kiwa Register B.v. zijn ve neld.

2' 7

7

El 95 Financiële dienstveíenin-o

2.4 b

Algemeen screeningsProfiel
>
'

aen wat van ,,,èpasstng IË. llècrdare Ylnktès rnogcl0k.
gcraènt"gsp'olll àt'ucytnkt h'bL
íet opr at kot t.ttèen'ecn alicmcen ecn.'ahld,iomael*re<Ítrrtco att u gean sBècmak

Vlík

De screenjng vindt plaats op grond van de door u aangevinkte fundieaspecten. Het is van belang dat de opgegeven functleasPecten
overeenkomen met de beoogde functie/taak of het doel van de aanvraag.

Informatie
E

11 Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of belYerken van systemen

D

12 Met gevoelige/vertrouwelijke informàtie omgaan

t]

13 Kennis dragen van veiligheids§ystemen, controlemechanismen en veriflcatieprocessen

Geld
O

21 Met contante en/of qlrale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan

0

22 Budgetbevoegdheid hebben

Goederen
E

36 Het bewaken van produdieprocessen

C] 37 Het beschikken over goederen

E

38 Het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e'd'' die
mens (en dier)

Diensten
0 41 Het vertenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering'
O

43 Het verlenen van diensten in de persoonlÍke leefomgeving

luni 2020

bÍ oneigenliik

of onjuist gebruik een risico vormen voor

onderhoud' etc)

Zakelijke transacties
het doen van aanbestedingen
53 Beslissen over offertes (het voercn van onderhancle,ingen en het afsluiten van contracten) eo

D

Proces
E

luchtvaartuigen
61 Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)machines en/of apparaten, voeítuigen en/of

E

anders dan het intern
62 (Rijdend) vervoer waaóij goederen, producten, post en pakketten worden getransporteerd en/of bezorgd'
transpoÈ binnen een bedriji

0

63 (Rídend) veNoer waarblj personen worclen vervoerd

Aansturen organisatie
E

71 Personen dle vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen

Personen
E] 84 Belast ziln met de zorg voor mindedarigen

E

85 Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten

Kinderopvang (altuc, aanvinken in combinatie met het functieaspect 84)
El 86
- -- oitinà.rr a ó6 kan atteen worden gebruikt voor de kinderopvang Dit functieaspect 86 altld in combinatie met lirhctteasq'ect
wet
84 aankuisen ten behoeve van de *indíoprang en de inschriving ii het peÉonenÉgister kindetupvang op basis van de
kinderoqvan9.

2.5

Ondertekening door organisatie
De organisatie verklaart dit formulier volledig en n6ar waarheid te hebben ingevuld'
VOG nodlg heeft' Is niet gevestlgd
Als u niet woonachtig of niet ingeschreven ln BRP bent in Nederland en de organi§atie waarvoor u de
de organisatie ls dan niet
door
hebt
Ondertekening
vOG
nodig
waarvoor
o
de
blijkt
waaruit
document
toe
voegt
u
ean
in NL. dan

vemlicht.

Dag

Plaats
I

Waseninqen

Handtekening vertegénwoordiger

Maand

laar

1502'.202r:
Stempel organisàtie (Stempel niet verplicht)

GÉbdatttl,i.a Íd(a Crt
HrítnhÍr E

(Br885m
Beta

ng

rij ke informatie voor de orga

n

i

sàÏïl!***

n

Het ls uw taak en uw verantwoordelijkheid om de
Als organisatie die de vOG vraagt bent u een schakel bii het voorkomen van traude
juistheid
screeningsprofiel op de vOG te controleren voor
toéoepaste
van
het
de
en
vOó
vàst
te
stellen
ontvangen
itrËiA rin de
"it
www,rustis.n
hierover
zie
informatie

Belangrijke informatie voor de aanvrageri
OÍiginclG handtokèning
jn het buitenland Dien
In §ommioe oevallen is een oriqrnele handtekening vereist op de VOG Biivoorbeeld in het geval van adoptie
aanvraag'
op
uw
vermelden
in
dit
te
om
het
verzoek
ger;ee;teambtenaar
bij de
HachtigGn
hiervoor het machtlgingsformuller op de
als u niet zelf de aanvraag kunt indienen, dan kunt u hiervoor iemand machtigen. Gebruik
website

Uw aanvraag indiencn

-

-

in Nederland' dan gaat u met het ingevulde formulier
Staat u ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en bent u woonnchtig
en het
ituui ing"..hi",-"n àij het indienen van de aanvraas moet u een geldlg identiteitsbewiis tonen
taÍief voldoen.
het buitenland' dan vult u dit Íormuller in en betaalt u
Staat u nlet ingeschreven bij een geme€nte in Nederland, of verblljft u in
u een kopie van een gelclig identiteitsbewiis en eeo
het taÈef rechtstreeks aan Jr.rstis. aij rret indienen van de aanvraag stuurt
bàwus van betalinO mee en eventleel het machtigingsformulier'

;;; ,Ë;;;;;;Ë iliu

woon?' vindt u onder de veelgestelde vragen op de
Voor meer informatie over: 'Hoe vraag ik een VOG aan als ik in het buitenland
als ik niet-ben rnoeschreven rn-dei
trttos:l/lustrs.nt/oroductenrvoorè-Ëioeititààlviaoen/troe-kan rt_een_voo aaovraoen

website:

brD.a5qr

Yr.gcn?

via +31 (0) 8a _ 998 22 00'
Neem bij vragen contact op met het Klant Contact Centrum

runi 2020

