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>ckjaaZc Yddg VVckgV\Zg ^ckjaaZc ^c Wad`aZiiZgh
Bij het indienen van de aanvraag bij de gemeente moet u een geldig identiteitsbewijs tonen
en de leges voldoen.
A.1 Gegevens aanvrager
\ZhaVX]ihCVVb
IjhhZckdZ\hZah
KddgcVbZc kdaj^i
<ZWddgiZYVijb 

* dd/mm/jjjj

<ZWddgiZ\ZbZZciZ
<ZWddgiZaVcY
LddcVYgZh 

* indien postadres afwijkt

EdhiXdYZ Zc eaVVih

van woonadres vul dan

AVcY

hier uw postadres in

7jg\ZghZgk^XZcjbbZg
IZaZ[ddc
:bV^aVYgZh

DcYZgiZ`Zc^c\ VVckgVV\ Yddg VVckgV\Zg
De aanvrager verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

=VcYiZ`Zc^c\ VVckgV\Zg
EaVVih
9Vijb

>ckjaaZc Yddg dg\Vc^hVi^Z $ ^chiZaa^c\ Y^Z YZ KD< kZgaVc\i
B.1 Gegevens organisatie / instelling
CVVb dg\Vc^hVi^Z $ >chiZaa^c\

SV Willem Tell

CVVb kZgiZ\ZclddgY^\Zg

Elderinkweg 3
EdhiXdYZ Zc eaVVih 7255 KA Hengelo Gld.
AVcY Nederland
KZhi^\^c\hVYgZh

IZaZ[ddc

0575-461944
B.2 Doel van de aanvraag

(a) waarop de aanvraag
betrekking heeft. * b.v.

;jcXi^ZV

LZg`gZaVi^Z

docent, schoonmaker

IVV`dbhX]g^_k^c\W
(b) n.v.t. indien functie

>ciZ\g^iZ^ihkZg`aVg^c\
7ZgdZehkZgkdZg

beschrijving is bijgevoegd

DbhX]g^_k^c\X Zie B3 volgende pagina

DkZg^\

(c) b.v. Visum en emigratie,
Chauffeurspas,

EVgVV[ $ hiZbeZa dg\Vc^hVi^Z ^chiZaa^c\

6VckgVV\[dgbja^Zg KD< CE

Explotatievergunning Horeca
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B.3 Screening
=ZZ[i YZ VVckgVV\ WZigZ``^c\ de c kVc YZ ]^ZgdcYZg \ZcdZbYZ [jcXi^Zh d[ YdZaZc

(Voor uitleg over de risico’s

?V! cVbZa^_` de / j `jci haZX]ih c kV`_Z VVc`gj^hZc

behorend bij deze functies

CZZ! \V Yddg bZi kgVV\ 7#)

of doelen zie:
www.justitie.nl/vog)

')>ciZ\g^iZ^ihkZg`aVg^c\7ZgdZehkZgkdZg
'* 7j^iZc\Zlddc dehedg^c\hVbWiZcVVg
)% KV`Vci^Z\Vhi\Zo^ccZc! eaZZ\\Zo^ccZc Zc VYdei^Z
)* <ZodcY]Z^Yhodg\ Zc lZao^_c kVc bZch Zc Y^Zg0 Vgih! kZgeaZZ\`jcY^\Z! iVcYVgih!
kZgadh`jcY^\Z! Y^ZgZcVgih! Vedi]Z`Zg! eVgVbZY^Xjh Zc i]j^h]jae
*% =dgZXV0 aZ^Y^c\\ZkZcYZ! WZYg^_[haZ^YZg Zc WZ]ZZgYZg
** ?jg^Y^hX]Z Y^ZchikZgaZc^c\
+% DcYZgl^_hhZXidg0 Y^gZXiZjg! XdcgZXidg! dcYZgl^_oZcY eZghdcZZa! VYb^c^higVi^Z[
dcYZghiZjcZcY eZghdcZZa! XdcX^ g\Z Zc hX]ddcbV`Zg
+* 9ZVVckgVV\kddgZZcX]Vj[[ZjgheVhVahWZYdZaY^c]Zi7Zhaj^ieZghdcZckZgkdZg'%%%
,% 9ZVVckgVV\kddgZZcdcYZgcZbZghkZg\jcc^c\kddgiVm^kZgkdZgVahWZYdZaY^cYZLZieZghdcZckZgkdZg'%%%
,)9ZVVckgVV\kddgZZckZg\jcc^c\kddg]Zij^idZ[ZcZckVc]ZiWZgdZekVcdcYZgcZbZg^c]Zi
eZghdcZckZgkdZgbZiVjidWjhhZcZcidjg^c\XVgh
,* <Zo^chkdd\Y W^_ kdd\Y^_"^chiZaa^c\Zc! gZXaVhhZg^c\hlZg`Zg! bVVihX]VeeZa^_`
lZg`Zg Zc gVVYhdcYZgodZ`Zg
-% 7Z Y^\Yida`Zc$kZgiVaZghkddgYZ^chX]g^_k^c\W^_]ZilZiiZa^_`gZ\^hiZgiZ9Zc7dhX]
7ZaVc\]ZWWZcYZ^hj^ihaj^iZcYYZGVVYkddgGZX]ihW^_hiVcYiZ9Zc7dhX]
-* A^YbVVihX]Ve hX]^ZikZgZc^\^c\
.* ;^cVcX^ aZ Y^ZchikZgaZc^c\

B.4 Functiegebieden (aanvinken wat van toepassing is)
De screening vindt plaats op grond van de door u aangekruiste functieaspecten. Het is
daarom van belang dat de opgegeven functieaspecten daadwerkelijk corresponderen met
de beoogde functie/taak of andere doel van de aanvraag.

>c[dgbVi^Z

&& 7ZkdZ\Y o^_c db hnhiZbZc iZ gVVYeaZ\Zc Zc$ d[ iZ WZlZg`Zc lVVg^c kZgigdjlZa^_`Z
\Z\ZkZch o^_c de\ZhaV\Zc
&' BZi \ZkdZa^\Z ^c[dgbVi^Z db\VVc
&( @Zcc^h YgV\Zc kVc kZ^a^\]Z^YhhnhiZbZc! XdcigdaZbZX]Vc^hbZc Zc
kZg^[^XVi^ZegdXZhhZc
&) IdZ\Vc\ ]ZWWZc idi WZhijg^c\hhnhiZbZc kVc egd\gVbbV¼h

EVgVV[ $ hiZbeZa dg\Vc^hVi^Z ^chiZaa^c\

6VckgVV\[dgbja^Zg KD< CE
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'& BZi XdciVciZ Zc \^gVaZ lVVgYZc db\VVc
'' 7jY\ZiWZkdZ\Y]Z^Y ]ZWWZc

<dZYZgZc

(& =Zi kZghX]V[[Zc! VVchX]V[[Zc Zc WZ]ZgZc kVc \dZYZgZc Zc egdYjXiZc
(' =Zi aVYZc! adhhZc! ^ceV``Zc Zc dehaVVc kVc \dZYZgZc Zc egdYjXiZc
(( =Zi kZg`deZc kVc \dZYZgZc Zc egdYjXiZc
() =Zi hVbZchiZaaZc! WZlZg`Zc Zc kZgkVVgY^\Zc kVc \dZYZgZc$ egdYjXiZc$ \gdcYhid[[Zc
dcYZg bZZg i#W#k# bZY^X^_cZc! kdZY^c\ Zc ZYZabZiVaZc
(* =Zi j^ihX]g^_kZc kVc gZXZeiZc bZY^X^cVVa \ZWgj^`
(+ =Zi WZlV`Zc kVc egdYjXi^ZegdXZhhZc

9^ZchiZc

)& =Zi kZgaZcZc kVc Y^ZchiZc VYk^Zh! WZkZ^a^\^c\! hX]ddcbVV`! XViZg^c\! ZiX#
)' 7ZkdZ\Y o^_c db WZhaj^iZc iZ cZbZc idi ]Zi kZgaZcZc Zc$ d[ ^c]jgZc kVc Y^ZchiZc

*& 8dciVXi ]ZWWZc bZi aZkZgVcX^Zgh

OV`Za^_`Z gZaVi^Zh

*' 6VcWZhiZY^c\Zc YdZc
*( 7Zha^hhZc dkZg d[[ZgiZh ]Zi kdZgZc kVc dcYZg]VcYZa^c\Zc Zc ]Zi V[haj^iZc kVc
XdcigVXiZc

+& =Zi ^chiZaaZc$ bdciZgZc$ gZeVgZgZc$ dcYZg]djYZc$ dbWdjlZc$ WZY^ZcZc kVc

EgdXZh

egdYjXi^ZbVX]^cZh Zc$ d[ VeeVgViZc! kdZgij^\Zc Zc$ d[ ajX]ikVVgij^\Zc
+' G^_YZcY kZgkdZg lVVgW^_ \dZYZgZc! egdYjXiZc! edhi Zc eV``ZiiZc ldgYZc
\ZigVchedgiZZgY Zc$ d[ WZodg\Y
+( G^_YZcY kZgkdZg lVVgW^_ eZghdcZc ldgYZc kZgkdZgY

6VchijgZc dg\Vc^hVi^Z

,& EZghdcZc Y^Z kVcj^i ]jc [jcXi^Z bZchZc Zc$ d[ dg\Vc^hVi^Z VVchijgZc d[ ZZc YZZa
YVVgkVc aZ^Y^c\\ZkZcYZc

Indien u een functieaspect in de serie “personen” aanvinkt, dient er sprake te zijn van
verschil in macht. Hiermee wordt niet bedoeld de dagelijkse contacten met collega’s.
EZghdcZc

-& 7ZaVhi o^_c bZi YZ odg\ kddg ]Zi lZao^_c Zc YZ kZ^a^\]Z^Y kVc bZchZc Zc Y^ZgZc#
-' :Zc c de c gZaVi^Z ]ZWWZc kZghX]^a ^c bVX]i! lVVgW^_ Zg hegV`Z ^h kVc ZZc
i^_YZa^_`Z V[]Vc`Za^_`]Z^Y#
-( =Zi kddg]VcYZc ]ZWWZc kVc hid[[Zc! dW_ZXiZc! kddglZgeZc Zc YZg\Za^_`Z Y^Z! W^_
dcZ^\Zca^_` d[ dc_j^hi \ZWgj^`! ZZc g^h^Xd kdgbZc kddg ]Zi lZao^_c Zc YZ kZ^a^\]Z^Y kVc
bZchZc Zc$ d[ Y^ZgZc#
-) 7ZaVhi o^_c bZi YZ odg\ kddg b^cYZg_Vg^\Zc Zc$ d[ YZ odg\ kddg eZghdcZc Y^Z ^c ZZc
i^_YZa^_`Z V[]Vc`Za^_`]Z^Yhh^ijVi^Z kZg`ZgZc#

EVgVV[ $ hiZbeZa dg\Vc^hVi^Z ^chiZaa^c\

6VckgVV\[dgbja^Zg KD< CE
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B.5 Bijzondere omstandigheden m.b.t. de aanvraag, gelet op het risico voor de
samenleving. De locatie waar de werkzaamheden worden verricht kan van belang zijn.
Ook andere bijzonderheden hier graag vermelden.
CZZ! \V Yddg bZi kda\ZcYZ kgVV\
?V! idZa^X]i^c\/

DcYZgiZ`Zc^c\ kVc YZ VVckgVV\ Yddg dg\Vc^hVi^Z$^chiZaa^c\
De organisatie/instelling verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

=VcYiZ`Zc^c\ kZgiZ\ZclddgY^\Zg
EaVVih
9Vijb

HiZbeZa dg\Vc^hVi^Z$^chiZaa^c\

C.1 Invullen door gemeente
7^_odcYZg]ZYZc \ZXdchiViZZgY

CZZ! \V Yddg bZi kda\ZcYZ kgVV\
?V! idZa^X]i^c\/

EZgh^hiZgZc ^c YZ VVckgVV\

CZZ! \V Yddg bZi kda\ZcYZ kgVV\
?V! idZa^X]i^c\/

8DKD< db VYk^Zh \ZkgVV\Y

CZZ! \V Yddg bZi kda\ZcYZ kgVV\

dbigZci dcikVc`Za^_`]Z^Y

?V! idZa^X]i^c\0

Aanvraagformulier is gecontroleerd op volledigheid en de identiteit van de aanvrager
is vastgesteld
CVVb \ZbZZciZVbWiZcVVg

EVgVV[ \ZbZZciZVbWiZcVVg

<ZbZZciZ

9Vijb VVckgVV\

6VckgVV\cjbbZg

EVgVV[ $ hiZbeZa dg\Vc^hVi^Z ^chiZaa^c\

6VckgVV\[dgbja^Zg KD< CE

)
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IdZa^X]i^c\ W^_ ]Zi ^ckjaaZc kVc ]Zi VVckgVV\[dgbja^Zg
Vul het formulier zorgvuldig en zonder spelfouten in. In de meeste gevallen wordt de
informatie die u aanlevert rechtstreeks geautomatiseerd op de Verklaring Omtrent het
Gedrag overgenomen.

>ckjaaZc Yddg VVckgV\Zg
A.1 Gegevens aanvrager
- (Geslachts)Naam

: vul uw achternaam in.

- Geboortegemeente

: vul uw geboortegemeente in en kies hierbij de benaming ten tijde van uw geboorte.

- Geboorteland

: bent u buiten Nederland geboren, vul dan het land in waar u bent geboren en kies hierbij de benaming
ten tijde van uw geboorte.

>ckjaaZc Yddg dg\Vc^hVi^Z $ ^chiZaa^c\ Y^Z YZ KD< kZgaVc\i
B.1 Gegevens organisatie/ instelling
- Naam vertegenwoordiger : vul de naam in van degene die de organisatie/ instelling bij deze aanvraag vertegenwoordigt.
B.2 Doel van de aanvraag
- Functie

: de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

- Taakomschrijving

: omschrijf de werkzaamheden en verantwoordelijkheden die behoren tot de functie. Deze omschrijving

- Overig

: Niet iedere aanvraag VOG is ontvankelijk. Een aanvraag kan niet-ontvankelijk zijn bijvoorbeeld in het geval

kunt u achterwege laten indien u een functieomschrijving bijvoegt.
de aanvraag een huwelijk of de koop van een huis betreft. Voor meer informatie over de voorwaarden voor
het in behandeling nemen van een aanvraag, kunt u contact opnemen met het COVOG
(zie voor contactgegevens www.justitie.nl/vog ).

B.3 Screening
Voor bepaalde functies of bepaalde doelen vindt de screening plaats op basis van de afspraken die zijn gemaakt met de branches.
B.4 Functieaspecten
Alleen als u bij vraag B. 3 geen screeningsprofiel heeft aangekruist, kruist u bij vraag B.4 de aspecten aan bij de functie/taak of ander doel.
Werkgevers en Consulaire posten (Ambassade of Consulaat) zijn verplicht de risico’s van het doel aan te kruisen. Het COVOG kan een aanvraag
buiten behandeling stellen, indien de organisatie/instelling die de VOG verlangt niet bij B. 3 of B. 4 de risico’s heeft aangekruist.
De functieaspecten 81t/m 84 betreffen personen. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat die situaties bedoeld worden waarin sprake is
van een machtsverschil. Hier wordt niet gedoeld op omgang met collega’s.

B.5 Bijzondere omstandigheden
Vul eventuele bijzonderheden met betrekking tot de aanvraag in. Bijvoorbeeld: het vervangen van een leidinggevende collega behoort
tot de werkzaamheden, de werkzaamheden worden uitgeoefend in een omgeving waar met zeer vertrouwelijke gegevens wordt
gewerkt of vinden plaats in het kader van resocialisatie. Indien de VOG wordt aangevraagd door een uitzendorganisatie of
detacheringbureau, moet u de inlenende organisatie vermelden.

7ZaVc\g^_`
Als organisatie/instelling die de VOG verlangt bent u een schakel bij het voorkomen van fraude. Wanneer u het aanvraagformulier
onder iedere pagina van een paraaf voorziet, helpt u fraude tegen te gaan. Het is tevens uw taak de echtheid van de ontvangen VOG
vast te stellen. Voor informatie hierover zie www.justitie.nl/vog.

6VckgVV\[dgbja^Zg KD< CE
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