
Justitie Aanwaagformulier
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Toelichting bij het invullen van het aanvraagÍormulier

VuI hetfonnulier zorguuldíg en zttnder spelfuutetr in. In de meeste geuallen u'ordt de

b{ormatie díe u aanleuert rechtstreeks Seautornatiseerd op de Verklaríng Omtrent hel

Gedrag ouergenonen.

Ministerie van Iustitie

Invullen door aanvrager

A.l Gegevens aan!ïager

- (Gcslachts)Naam : ml uw achternaam in.

- Gcb<.rortegcmcente : lul uw geboortegemeente in en kies hierbii dc benaming tcn tijde van uw geboorte.

- Geboortcland : bent u buiten Nederland geboren, r'ul dan het land in rvaar u bent geborcn cn kies hierbij de benaming

ten tijde van uw geboorte.

lnvutlen door organisatie / instelling die de VOG verlangt

B.l Cegevens organisatie/ instelling

- Naam vcrtegernwoordiger : lul de naam in van degene clie cle organisatie/ instcllÍng bij dcze aurnvraaÍ{ voÍtcgenwoordigl.

Il.2 Doel van de aanvraag

- Iunctio : dc functic waarvoor dc VOG wordt irangcvraagd.

- ïhakomschrijving : omschriií dc wcrkzaamhcdcn cn vcrant\ryoordclijkheclcn dic bchorcn tot dc functic. Dczc omschrijving

kunt u achterwegc laten indien u ccn functicomschriiving bijvoegt.

- Visum cn emigratic : buitcnlandse autoriteiten zijn nict altijd bereid om de aanvraag in tc vullen en (e otrdcrtckcncn.

U nroet ecn briel ol correspondentie overlcggen, waa!-rnee u hct doel kllnt itanlonen ol bevestigen.

Tevens rnoet u het land vernteldcn waarvoor tr de visumaanvraag / het etrligratieverzock doet.

8.3 Screening

Vo6r bopaalde luncties oí bcpaalde doclen vindt de scrccning plaats op basis van de allpraken dic zijn gernaakt met de branches.

8.4 Functieaspecten

Allecn als u bij vraag 8.3 geen screeningsproliel hccft aangckruist, kruist u bij vraag I).4 dc :rspccten nan die 1ot dc Íunctie ol'

r,verkz-aamh eden bchoren.

De|unct ieaspe(; ten[ , | l [ / I r r Í . }4betreÍ . fcnpers()ncn.Vooral ledu. idel i ikhcid

sprakc is  van een machtsverschi l .  l l ier  wordt  n ict  gedoeld op olngang mct colktga's.

8.5 Biizondere omstandigheden

Vul cvcntuclc bijzondcrhcdcn mct bctrckking tot dc aanvraag in. Bijvoorbccld: hct vervangt'n van ccn lcidinggcvcndc collcga bchoort

tot clc wcrkzaamhcdcn, dc lvcrkzaamhcrlcn wordcn uitgcocÍi.'nd in ccn omgcving waar mct zccr vcrtrouwclijkc gcgcvcns wordt

gewerkt ol vinden plaats in hct kacier van resocialisatie. Intlien dc VOG lvordt aangevraagd door cen uitzcndorganisatie of

tletachcringbureau, moet u dc inlenen<lc organisa(ie vermt-'lden.

Belangrijk!

Als organisatic/instelling die de VOG verlangt bent u ccn schakel bij het voorkomen van fraude. Wanneer u het aanvraagformulier

older icdere pagina van een paraafvoorziet, helpt u fraudc tcgen te gaan. Hct is tevens uw taak de cchtheid vall dc ontvangen VOG

vast tc stellen. Voor informatic hierovcr zie www.iustitir:,nl/vog.
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Aanwaagformulier Ministerie van Justitie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

8.3 Screening

Heeft de aanvraag betrekking op één van de hieronder genoemde íLincties of doelen (voor uitlegouer d.e risico's

J Ja,  namel i jk  op :  [u kunt  s lechts één vakje aanknr isen! ]

n Nee, ga c loor rnet  vraag 8.4

tr  20 Ondernemersvergunning voorberoepsgoederenveTvoer*

!  25 Bui tengewoonopspor ingsarnbtenaar

!  35 Emigrat ie,  v isum

n 40 (Vakant ie lgastgezinnen, p leeggezinnen en adopt ie

J +S Gezondheidszorg en welz i jn van Ínens en dier ;  ar ts,  verpleegkundige,  tanclar ts,

ver loskundige,  d ierenarts,  apothekeÍ ,  paranredicus en thLl ishul t )

n 50 Horeca;  le id inggevende, bedr i j fs le ider en beheercler

t l  55 Jur id ische dienstver lening

n 60 Onderwijssector, directeur, (conJrector, onderwijzend personeel, [adrninistratieÍJ

ondersteunend personeel ,  conciërge en schoonmaker

tl 65 Taxichauffeur

!  70 Ondernenrersvergunningtaxivervoer

tr  75 (Gezinslvoogd bi j  voogdi j - inste l l ingen,  reclasscr ingswerker,  nraatschappel i jk

werKer en raaoson0erzoeKeT

tr 80 Beèdigde tolken on vertalers

U 85 Lidnraatschapschietverenig ing

n 95 Financié le d ienstver lerr ing

8.4 Functiegebieden (aanvinken wat van toepassing is)

De screening uindt plaaís op grond uan tle door u aangekruiste .functie.aspecten. llet is

rlaarom uart belang dat de opgegeuenJunctieaspecten daatlwttkdi.ik corresponderen met

de beoogde Junctie/ taak.

behor end hij deze Juneties

ol doelen zie:

wwutjustitie.nl/vog)

" NIWO, Euro, Ria regelíilg

en lEt RiiilpatetLt

Informatie I tt Bevoegd zijn om systenren te raadplegen en/ of te bewerken waarin vertrouwelijke

gegevens z i jn opgeslagen

I tz  Vet  g;evoel ige informat ie onrgaan

t l  13 Kennis dragen van vei l igheidssyster len,  contro lenrechanismen en

verificatiep rocessen

t l  14 Toegang hebben tot  bestur ingssystemen van progranrrna's

sHtr3-E (Êv l - )
Nederlandse Stichting
HelPen met Paarden
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C:.r '  ' I ( , . -  Aanwaagformul ie r

"{ Verklaring C)mtrent het Gedrag (VOG)
l \

-

tl

Met contante en gi ra le waarden omgaan

Budgetbevoegdheid hebben

31 Het verschaf fen,  aanscha[fen en beheren van goecieren eí l  producten

32 Het laden, lossen,  inpakken en opslaan van goederen en producten

33 Het verkopen van goederen en producten

34 Het samenstel le i lbewerken en vervaardigen van goederr :n/  producren/  grondstof Íen

(onder rneer t .b.v.  medic i jnen,  voeding en edelmetalenJ

35 Het u i tschr i jven van recepten [ rnedic inaal  gebrLt ik)

36 Het bewaken van prodLtctieprocessen

Het ver lenen van diensten [advies,  bevei l ig ing,  schoclnmaak, cater ing,  etc.)

Bevoegd z i jn onr beslu i ten te nernen lot  het  ver lenen en/  oí  inhuren van diensten

5l Contact hebben met leveranc-iers

52 Aanbestedingen doen

53 Besl issen overof fcr tes (het  voert :n van onderhandel ingcn en het  aÍs l t l i tcn van

contraclcn)

fJ 6]  Het inste l len/  n]or l teren/  repareren/  ot tderhouden/ ombot lwer l /  bediel ren van

(procluct ie)ntaol t ines en/  of  appaÍaten,  voertu igen enl  oí  [ lL]c l l t lvaartu igen

n 62 Sijdendl vervoer waarbij goerleren, producten, posl en pakketten worden

getransporteerd en/ of bezorgd

n 63 (Rijdendl vervoer waarbij personen worden vervoerd

!  7 l  Personen die vanui t  hun funct ie mensen en/  of  organisat ie aansturen (of  een deel

daarvan) ( le id inggevendenl

i

Indien u een.l'unctieaspect in de serie "personert" aattuinkl, dient er spralct: tL: ziin uan
'L

uerschil in nncltl.

n 8 3

Belast  z i jn met de zorg voor het  welz i jn en r le vei l igheid van mensen en dieren.

Een één op één re lat ie hebben (verschi l  in  macht l ,  waarbi j  er  sprake is  van een

(tijdelijkel af ha nkelijkheid.

Het voorhanden hebben van stof fen,  objecten,  voorwerpcn en dergel i jke die,  b i j

oneigenl i jk  of  onju ist  gebruik,  een r is ico vormen vooT het  welz i jn cn de vei l igheid van

mensen en/  of  d ieren.

Belast  z i jn met de zorg voor minde{ar igen en/  of  de zorg voor personen die in een

(t i jdel i jke)  af  hankel i . lkheidssi tual ie verkereÍr-

O u o

Ministerie van Justitie

Ge ld  n  21

n 2 2

Diensten

Zakel i jke re lat ies

Proces

Aansturen ofganisat ie

Goederen n

n
n
n

Personen O

I

! 4 1

D 4 2

tr
n

n
tr
tl

8 l
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Bi jzonderheden geconstateerd u
n

Aanwaagformulier
Verklaring Omtrent het Gedrag

8.5 Iliizondere omstandighedeD m.b,t. de aanvraag, gelet op het risico voor de

samenleving

| ruee, ga cloor rnet volgende vraag

tr  Ja,  toel ioht ing:

or organisatie/instellin g

. sH$3-E= (Nq*)
Nederlandse Stichttng

HelPen met Paarden

C.l  Inwl len door gemccntc

Nce, ga door rnct  volgcnde vraag

Ja.  tocl ic l r t i i lg :

Nee, ga door met volgende vraag

Ja,  toel icht ing

tr  Nee, ga door Ínet  volgende vraag

t l  Ja,  toel icht ing;

AanwaagÍormulier is geconlroleerd op volledigheid en de identiteit van de aanwageÍ

is vastgesteld

Paraaf  gcmcentcambtcnaar

Datrrm aanvraag

Naam qcmeenteantbtenaar
,, -.."-, dí..".'r.,, i',,,.,r{r

Gcnleente

Aanvraagnummer

-3 H ,, :t - ,';: (t{ l-)
Neclerlandse Stichting
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Ministerie van Iustitie

Persisteren in de aanvraag Ll

n

COVOG om advies gevraagd

omtrent ontvankelijkheid

EQUITHERAPIE

DEBUIT 2,6027 RG SOERENDONI(
.nl

8446 0U04-4


