
Dienst Iustis
Ministeie von veilígheid en lustitie

Aanvraagformulier
Verklaring Omtrent het Gedrag
Natuurlijke Personen (VOG NP)
Invullen in blokletters;
BiJ het indienen van d€ aanvraag bij de gemeente moet u een
geldig deítiteitsbewijs tone. en de leses voldoen.

1 Invullen door Aanvrager

1.1 Gegevens aanvrager
T man f vrouw (indien oehlwd, dient u uw meíesnaam teeermelden)

!

I I

Geboortegemeente en qeb@rteland

woonadres (indien Po5tadr6
afvíijkt van woonadB vuldan

tl

I I

l

> Hiercndet dient u ow nationaliteit(en) te vemélden. Ih geval u m@rdère nationaliteiteh heÈ, dient u ook

Íele6oonnummer en e-mallad6

1,2 ondertekening door aanvrager

De aanvràger verklaart dlt iormulier volledig en &arwaarheid te hebben ingevuld.

Màa.d rdr

I
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Invullen door organisatie / instelling die de VOG verlangt

Gegevens organisatie / instelling

tKidsicosi - Het Gastouderbureau Venlo

2

2.1

Nààm org:nisàue/instelling

Naam verteqénwoordjger

Tèletoonn!mmèren land

rP. Sachs

tMolièrelaan 114 ,5924 AN Venlo

065012A393 Nederiand

2.2 Doel van de aanvraag

> Índien u de VOG èaàvraaqt ten bÉhaevè vah bijvootb@ld het verkàjqen vah éeh chaufreuÈkaart, visuh ór
veryotins, dÉnt ! d Le eernetden b4 óvcnq.

Fnnctie (waarcp de aanvöag betrekking heeft: bijv, docent, *hoonnakeL veNoersnanaget)

lmw (h)dlr.ct zo.s ki.dèrèn/huiss€n@t

TaàkomschrÍlins (ó, voor*err tuoctiebeschnjvins bijvoesen)

oíschrtrtne (biv. chaulíeuEkaart, Visun eh emigratie, E\plaitatieve.gunning)

l

2.3 Specifiek screeningsprofiel

Heeft de aènvraèg betrekkinq op ééd v.n de hieronder genoehde fundies ofdoelen?

> voar uitleq ovér de nsicob behorend bq dee functt$ ol ddlen zie: w!4!9lÉl)!!5!5,!!én
wvl!ill4!9!n9ié,r!L99.

- la, nameliik oo: (u klnr s/echts 4n vakie aankruiÉn!)

a 01 Politieke ambtsdrageB

1 06 vsum eh enLgrate

' 2s (Bu tenqewoon) opsporinssambtenaa.

:' 40 vëkantiegezinnèn en adopne

a 4s Gezondheidszorg en welz,jn van mens en dier

"_ 50 Explolhnevergunninq
Dit screeningsprcíiel i5 van toepassinq bi het èanvragen van een exploitatievqqunning vaor @h
horeöbediif bii de afreente

'' 55luridis.hedrensiverl.nr.g

Dit scrcehingsprcfiei is van tóepësstng op al hët pe@neel dat werkza.n is bij @n edu@tieve

- 65 Taxibraíche; chàuffelrskaart
Dit scèenihqsp@fiei kan alleenworden gebruikt als KiM Reqister B.V. de orqantntie js die de

- 70 Taxibrànchei ondememeEversunnlns
Dit screeningsprcfiei kan alleen worden gebruikt als Kiwa rkgister B.v. de organifrbé È die de



[] 75 {Gezins)voosd bij voosdijnste rlnseni reclaser ngswerker, raàdsondeeoeker en maatschàppelLjk werker

a0 aeèdiqd tolken/veft alÉ6
Dtt *reeningsprofiel kan alleq worden qebruikt als de Raad voor Rechtsbijstand de organÉatie is die de
VOG vertahqt

85 Lidmaatschao schiewerenicinq

95 Flnaícièle dienstveneninq

! Neè. oa dóór mètvià.o 2.4

2.4 Algemeen screeningsprofiel

> Àanvinken w.t van toeqassinq 6

De screening vindt plaats op grcnd van de door u aangekruiste tunctieaspecten, Het is daarom van belanq datde
opgeqeven functie.5p€.ten daadwerkelijk @íespo^deEn met de beooqde tunct e/taak of een ander doelvan de

> voor uitleq orer de Íohctjaspecre, zÈj www.dienstlustis,nlen www,rilksoverheid.nl/voo.

Informatie
! 11 Bevoeqdheid hebben tot het raadpleqen en/of bewÉrken van systemén

tr 12 et gevoelise/vertrcuwelijke inrormane omqaan

tr 13 Kenns dragen van ve lrgheldssystemen, @ntrolemechànismen en vè.rf Gdeprocéssen

Geld

tr 21Met @nrante en/orsiraJe selden èn/of(digitale) waardepapiereó omqaan

E 22 Audgetbevoeqdheid hebben

Goederen

E 36 Hèt bewaken vàn productieprocèss€n

E 37 Het be<hikken over goederen

tr 33 Het voorhanden hebben vèn stotren, obrecten en v@eerpen e.d-, die bij oneisenlijk ör onjuist gebruik een risico
vormen voor mens (ei dier)

Diensten

tr 41 Het verlenen van diensten (adves, bevelliq nq, schoonmaak,.ate.inq, onderhoud, etc)

E 43 Het verlenen van dienstén in de peÉoonlijke leefomqevióq

Zakelijke transacties
D 53 BesLlssen over oftertés (het voeien van ohderhandelrngen en het afsluiien van contracten) er hètdoen van

aanbestedingen

Proces

tr 61 Het onderhouden/ombouwen/b€diene. van (produ.tie)machines enlorappàrarenr voertusen en/or
luchtvaartuigen

tr 62 (Rljdend) veruoerwaarbij goederen, podu.t€n, post en pàkken:€n woden getranspoÉee.d enloÍ bezorgd, anders
dan het intern trànsport binnen éen bedrijf

tr 63 (Rjdend) vervoer wàarbij peEonen worden v€ruoerd

Aansturen organisatie
E 71 P€Eonen die vanuit hun íundie menseí ènlor een orsanisatiè (oí een deel dèèruèn) aansturen

Personen

> lndien u het n.i@gebied "peBóneh" aanvinkt, dient er spÈke te ziln vàn ve6chil tn n.cht. Hiet wa.dt ntet gedoeld
ao amqana ret eleqà|,
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I 34 Belast zijó het de zoE voor minde,'larigen

tr 3s Belastz'jn 6et de zorc voor (hurpbého€vënde) persónen, zoals ouderen en qehànd.apten

I86 (ind.ropvans (alleen adnvinken ifl @mbinatie het èndere tunctieaspeden)

Bijzondere omstandigheden m.b.t. de aanvraag.

> vJ evel'ue'e b.ronderheden me! bere(r'no tot de aaa dca 1,

De lacatie waar de werkzanhedeh watueh veÍicht kàn van belang 2qh bij de b@ordeliiq lah de
aahvraö1. Aijvaorbeeld voar ienand die sch@hhaak erkzaamheden vericht, is de locàtje |9àar de
wert2àamheden wo.den uitgeraerd vèn beléaq. Indien dit gebeun op bijvoarb@ld een kindetdagvehltjf zal dtt
ande6 ||odeh beoatneeld dan wanned sch@nnaak||erkzàèmh.deh worden vèricht in en kant@rpand.

Voor ahdere bjjzondere ohsÍandighèden veNijs ik u naar de t@hchting bi het invDllen van het

i I Nee, aa doórmet de volqende vraaa

2.6 Ondertekening door organisatie/instelling

De organisatie/inst€lling verk aèrt dit formulier vollediq en nèèrwaarheld te hebben ingevuld.

tvenlo

MàAOd

01072013

3 Invullen door gemeente

I

f Nee, qa dooÍ mètdè vólgendevrà.g

Persisteren in de aànlra.g --l Nee, qa door metde vorqendè vràào

Tl Nee, oa door met de voqende vraaqCOVOG om advis gev.aagd
omtrent ontvankel jkheid

Nèam qemeèntéàmbtenaàr

Aaóvraaqformulier is qecontoleerd op vollèdiqheid en de ident teit vàn de aanvraqer ls vastgeste d.

Paràaf qe6eenteàmhtènààr



Toelichting
blj her invultéí van het a.nvÍaagformulier verklaring Omtrent het Gedrag NatuuÍliik€ PèÉonet
(voc NP)

Vul hètformulier zorgvuldig en zonder sp€lfouten ln. Een aantalgegevens die u aanlevert worden .€chtstreeks
geautomatiseerd op de voG overgenomen.

1 Invullen door aanvrager

1,1 Gegev€ns aaívrager
(Gesa.hts)Naam
Geboonegemeente

2

vul uw qeboorteqemeènte in en kies hierbrj de benaminq teh trjde van uw qeboorte.
bent u buitÉn Nederand qebore., vuldan het land rn wàar u bent gebor€n en k es hieóij de
benahinc ten tade vén !w qeboorte,

2.1 Gegevens organisatie
Naam verleqenwoordlqer

2.2 Doel van d€ aanvaaag

Taakoms.hrijving

Invullen door organisatie / instelling die de VOG verlangt

instelling
vulde naam in van degéne de deorganisatie/insteling bij dezè aanvraaq vertegènwoord 9t,

de Íunctie waàruoór de VoG wordt aangevrèaqd,
omschnjt de werkzaàmheden €n veÈntwoorde jkheden die behoren totderuncue, Deze

oms.hrijving kunt! achtè €qe latër rndien u een tunctieomschrlvihg bilvoeqt.
niet iedere aanvraaq voor een voc wordt in beh.ndeling qenomen, zo aorót bilvoorheëld €en
aanvraaq voor een voc ten behoeve van het in Nederland aanga.n vèn een huwelijk niet in
bèhandeling genomen, Voor meer intormàtreover devooMèarden voor het in behandeling
nemen van een aanvraag, kunt u contactopnemen oet het cen$aal orgaan verklanng omtrent
het Gedraq (covoc) van de Dienstrlstis {2ie voór contàdsegevens www deóstjlstis.n Én

sr$lnii!§ovsn9i !9s)

2.4 AIgemeen screeningsprofiel
Alie;n àls u bÍ vraag 2,3 qeèn screeninssprofie heeftaènsekruÉt, kruist u bri vraaq 2.4 de aspecten àan bij de runcrie/taak or
andèrdoet. Her covoc kan een aànvrèaq burten behandeling stellen,lndien de orqanisalie/instelling die de VoG veíanqtqeen
a qemeen of sp€ifiék steeningsprofel heeft aanqékruist.

2.5 Bij20ndere omstandigheden
Brlvoorbeeld: het vervanqén van een leidnggevende collegè behoon tot de werkzaamheden, dewe.kzàamhedeÓ worden
uitgeoetend in een omgeviíg wàar met zeer venrouwe rtke qegevens wordt gewerkt ofvinden plaats in het kàder van resociélisatie,

Belangrijk!
als orqanisóne/instellinq die de voc verlèngt bent u een schaké bij het voorkomen van fialde. wanneer u het àanvraagformulier
onderieder€ paginà van een paÍaàf v@rziet, h€lpt u fraldètegen te gaèn Het is tevens uw tààk dé echtheid van de ontvanqen
voc vast te srerren. voor inÍo.natie hiercver zie !n!!ji9!§q!r!i§.41 en !]!!.!j@veóc!d.!I!9s.

soms is de voorgedrukte handteken nq op een vOG nietvoldoende omdàt een orqinele handtekening rereist is. Dit i5 brjvoorbeeld
hetoevaLblj adopíe rn het buitenlànd. U dÉntdan de echtheld van de hèndteke. ng te borgèn voorde bu tenlaníi§e àiturreÈn.
Bj het indienen van u aanvraag kunt ! de gemeente ambtenaar veEoeken als btzonderheid op te nemen dat uw Voc vÓÓui€n

moet z jn v.n een originele handtekening,


