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Aanvraagformulier VOG

Onderwerp Verklaring omtrent gedrag aanvragen

voor trouwambtenaar voor 1 dag

Ceachte heer, mevrouw,

U w¡lt benoemd worden als trouwambtenaar voor I dag in de gemeente Utrecht. Daarvoor hebben wij

van u een Verklaring Omtrent het Cedrag (VOC) nodig,

Aanvragen VOG bij uw woongemeente

Een VOG vraagt u aan bij de gemeente waar u als inwoner bent ingeschreven. D¡t doet u met

b¡¡gevoegdaanvraagformuliei; printdituitenvul bijdeonderdelenl.l enl.2uweigengegevensin.

Lever het dan in bij uw woongemeente, vergeet daarbij niet uw identiteitsbewijs mee te nemen. Na het

indienen van de aanvraag, krijgt u de VOC binnen 4 weken op uw huisadres toegestuurd. Geef uw VOG

vervolgens aan het bruidspaar; zij leveren het dan bij ons in.

lnleveren VOG en andere documenten door het bruidspa4r

Het bruidspaar moet uw VOG en de andere documenten die nodig zijn voor de aanvraag

'trouwambtenaar voor 'l dag' bij ons inleveren. De documenten l(unnen niet digitaal aangeleverd

worden. Voor het inleveren van de documenten moet het bruidspaar een afspraak maken'

Om de afspraak in te plannen kunnen zij contact opnemen met de afdeling Huwelijkszaken via 
.l4030

of mailen naar huweliikszaken@utrecht.nl. Bij de afspraak betaalt het bruidspaar direct de kosten voor

de aanvraag trouwambtenaar voor 1 dag. Pas dan wordt de aanvraag door ons in behandeling

genomen. De actuele kosten voordeze aanvraag vindt u op www.utrecht.nl/trouwambtenaarìdag. Hier

vindt u ook meer informatie over de benoemings- en beëdigingsprocedure voor u als trouwambtenaar'

Vragen?

Als u verder nog vragen heeft, dan lcunt u deze mailen naar huweliikszaken@i.rtrecht.nl of

telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 030'

Met vriendel'tjke groet,

Afdeling Huwelijkszaken



Waarom ditformulier?
Met dit formulier vraagt u een VerlloilngOmtenthetGedrcg (ttOG) e¿n.

lnstructle
. Vul het formulier d¡gitaal of met blokletters in, zodat het goed

leesbaar is.
. Als u niet zelf de aanvraag kunt indienen, dan kunt u hiervoor

iemand machtigen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier
op de website: just¡s.nll1/ogldocumenten.

. Dien een volledig ingevuld aanvraagformulier in bii de afdeling
Burgeneken van de gemeente waar u steat ¡ngeschreven. Hier

toont u een geldig identiteitsbewijs en betaalt u het tariefvan € 41,35.

1 Invullen door aanvrager

Justis
Ministen e v an Justiti e en V eili gh ei d

Procedure
. B¡nnen I tot 4 weken ontvangt u bericht van Justis.
. u onwangt de VOG per Post op het (post)adres dat u in de

aanvraag opgeeft

Meerlnformatle
Op werkdagen tussen 09:00 en I 7:00 uur via +31 88 - 998 22 00 of
v¡¿ het contactformulier: iustis.nl/contactformul¡er.

Aanvraagþrmulier
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

tr

1.1 Gegevensaanvrager

Burgerservicenu mmer

(Post)adres (i.v.m. privocybescherming nog dit geen zohelijh adres ziin)

Strãat en huisnummer

Achternaam en tussenvoegsels
volgens identiteitsbewiis

Voornamen (voluit)

(mettoevoeg¡ng)

Postcode en plaats

Land

Geboortedatum (dog/moond/ioot)
en geboorteplaats

Geboorteland

Nåt¡onaliteit(en)

E-mailadres

Telefoonnummer

vul uw gebooftepllotsin zoølsvermeÌd op uw identite¡ßbewiis.

Bentu nietin Nederland geboren? Vul inhoeuw gebooftelond heettetoen u geborenwerd.

Heeftu meerdere notionoliteiten? Vul dezein.

1.2 Ondertekeningaanvrager

De eanvrager verklaart dit formul¡er volledig
en naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum (do g / mo o nd / jø or)

Plâets

Naam en/of handteken¡ng
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2 lnvullen door organisatie die de VOG vraagt

AIs het niet mogelijk is om deze paragraaf in te laten vullen én te laten ondertekenen door de organisatie die de

VOG vreãgt (b¡jvoorbeeld bij een visumaanvraag), dan vult zelf de gegevens vãn 2.1 ,2.2,2.3 én 2.4 a of 2.4 b in.

Naast dit ãanvraagformulier voegt u een briel e-mail of webpagina toe waaruit blijkt waarvoor u de VOG nodig

heeft. Dit document vervangt de handtekening bii paragraaf 2.5.

2.1 Gegevens organ¡sat¡e

Bijvisum of emigrotievultu de offtciëlensom invonhetlond datdev0cvon uvroogt.

ln dezegevollenishetopt¡oneel om de naomvon devettegenwoordiger in tevullen.

¡ Gemeente Utrecht, afdeling Burgerzaken
Naam

Naam vertegenwoordiger

Streat en huisnummer
(mettoevoeg¡ng)

Postcode en plaats

Land

Telefoonnummer

¡Mw. K,J, van den Belt

¡Stadsplateau 1

352LAZ Utrecht

lNederland

r 14 030

2.2 Doelvan de aanvraag

Als deVOG nodig isvoor het oanuragenvon een chauffeurshoott,v¡sum ofveryunning,vermeld ditbij overige.

@ werkrelatie

Functle
(woorvoor deVOG nodig is:

bijv o o rb e el d d o cent, sch o o nm oker

of vervoersmonoger)

Trouwambtenaar voor 1 dag

Taakomschrijving
(o nschrijf de w erhzoomheden

en v er ontw oordelijhhed en die

behoren tot defunct¡e)

Q overige

Omschrijving
(bijv o orb eel d ch o uff eur sha art,

visum, emigrotie of
expl o¡toti ev er gu n ni ng)

Het eenmalig voltrekken van een huwelijk of het registreren van een
geregistreerd partnerscha P

2.3 Bijzondereomstand¡ghedenvoordeaanvraag

Moet er b¡¡ de beoordeling van de aanvraag rekening worden gehouden met b¡izondere omstandigheden,

bijvoorbeeld de locetie waar de werkzaamheden worden verricht?

Bijvoorbeeld de locatie waar iemand schoonmaakt is van belang. Als dit gebeurt op een kinderopvang

dan beoordeelt Justis dit anders dan wanneer de werkzaamheden in een kantoorpand worden verricht'

Een andere toelicht¡ng kunt u hier ook kwi.it.

@ ru"., g. doormetvrêeg2.4

Q lr,to"li.hting'
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2.4 Screeningsprofielen

Kies een specifiek screeningsprofiel of een algemeen screenings-
profiel. Beide invullen ¡s niet mogelijk. Een specifiek screeningsprofiel
geet om een bepaalde functie of doel zoals beschreven onder 2.4 a.

Vindt u deer geen passend screeningsprofiel? Kies dan bil 2.4 b een

algemeen screeningsprofiel. Voor uitleg over screeningsprofielen, zie:

i ustis.nl/vogldocúmenten.

ls voor u een specifiek screeningsprofiel van toepassing?

Q la, gadoormetvraãg 2.4a

@ ruuu, ga doormetvraag2.4 b

2.4 a Specifiek screen¡ngsprof¡el

Let op! Vink één vohje oan.

Q ot eoliti"k. ambtsdragers

Q oe virur en emigratie

Q ta Huiru"rtingsvergunning
Ditsí/eeningsprofiel ¡svon toeplssing op oanvrogen in hethader

von de Wet bijzonderc møøtregelen grootstedeliihe problenotieh'

25 (Buitengewoon) opsporingsambtenaar

40 Vakantiegezinnen en adoptie

45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier

50 Exploitatievergunning
Dit screeningsprofiel hon alleen worden gebruiht lls de gemeente de

instell¡ng ¡s d¡e deVOGverlongten u deVOG \onvroagtten behoeve

van een explo¡tatievergunning voor een horecobedriif.

Taxibra nche; chauffeurskaart
Dit screeningsproftel hon olleen worden gebru¡þt ols Kiwo Register

B.V. de orgonisatie is die deVoGverlongt én bij porogroaf 2.1 von dit

formulier alle gegevens von Kiwo Reg¡ster B.V. zijn vermeld.

Taxibranche; ondernemersvergunning
Dit screeningsprofiel hon olleen worden gebruiht ols Kiwa Register

B.V. de orgønisotieis die deVOGverlongténbii porcgroof 2.1 von dit

formulier olle gegevens von Kiwo Registet B.V. ziin vemeld.

(Gezins)voogd bij voogdijinstellingen, reclasseringswerke¡
raadsonderzoeker en maatschappelijk werker

Beëdigd tolken en vertalers
Dtt screeninqsprofiel hon olleen worden gebruiht ols de Road voot

Rechtsbijstond de orgonisotie is die deVOG verlongt.

Lidmaatschap schietverenig¡ ng

Financiële dienstverlening

Beveiliging burgerluchtvaart
Dit süeeningsprcf,el is bedoeld voor funct¡es in de beveiliging von de

bur gerluchtv aorl die ni et zijn øo n gew ezen ols v ertr o uw ensfun.lie'

o
t
o
o

Out

Oro

Ott

Oro

Ort
Ont
Ont

Q ss luridischedienstverlening

Q oo onderwi¡s
Dit screen¡ngsproflel is van toepossing op ol het personeel dot

werÞzoom is bij een educot¡eve instelling.

2.4b Algemeen screen¡ngsprof¡el

V¡nk een wat van toepassing is. Meerdere vinkjes mogelijk. De screening vindt pleets op grond van de door u aangevinkte functieaspecten.

Het is vãn belang dat de opgegeven functieaspecten overeenkomen met de beoogde functie/taak of het doel van de aanvraag.

Let op! tJ hunt olleen een algemeen xreeningsproltel selecteren ols u geen specifleh. screeningsproflel oongevinhtheeft.

lnformatie

l-l t t a.uo.gdheid hebben tot het raadplegen en/of
bewerken van systemen

fZ t z M"t guuoelige/vertrouwelijke informatie omgaan

l-l I 3 xennis dragen van veiligheidssystemen,
controlemechanismen en verificatieprocessen

Geld

l-l zl vt"r.ontanteen/of giralegelden en/of (digitale)

waardepapieren omgaan

l-l zz audgetuevoegdheid hebben

Goederen

l-l :o g"t ¡"*aken van productieprocessen

[-l ¡z Hetueschikken overgoederen

|-l 38 H.tuoorhanden hebben van stoffen, obiecten en

voorwerpen e.d., die bij oneigenlijk of onjuist gebruik
een risico vormen voor mensen (en dier)

Diensten

fZ cl Hetverlenen van diensten (advies, beveiliging,
schoonmaak, catering, onderhoud, etc.)

fZ q¡ Hetverlenen vân diensten in de persoonlijke
leefomgeving

Zakelijke transacties

l-l s¡ geslissen overoffertes(hetvoerenven onderhandelingen

en het afsluiten ván contrecten) en het doen van
aanbestedingen

Pfoces

l-l o I Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)

machines en/of appareten, voertuigen en/of luchtvaartuigen

f oz 1ni¡aenU)vervoerwaarbij goederen, producten, posten
pakketten worden getransporteerd en/of bezorgd, anders

dan het intern transport binnen een bedrijf

! o: lni¡aena) vervoer waarbij personen worden vervoerd

Aansturen organisat¡e

l-l 7 ì P"rron.n die vanuìt hun functie mensen en/of een

organisatie (of een deel daarvan) aensturen

Personen

l-l gq s"l.rt rijn met de zorg voor minderiarigen

X tt Belastzijn metdezorgvoor(hulpbehoevende) Personen,
zoals ouderen en gehandicapten

[-l so xind.ropurng
D¡t funct¡easpect 86 geldt olleen voor dekinderopvang. Dit

func:¡eospect oltijd in combinotie met funûieospect 84 oonvinken.

Voor de kinderopvong en deinschriiving in het persoonsregister

hinderopvong op bosis van de Wet hindetoPvong'
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2.5 Ondertekeningorganisatie

De orgânisat¡e verklaart di¡ formulier volledig en naaf waãrheid te hebben ingevuld.

Oatum (døg/maond/laaÒ

Pleâts Utrecht

Handtekening en/of naam
veftegenwoordigef

Stempel orgen¡satie
(nietueryli(ht)

tJl

C]

À.

¿:l
ì'It

tr Belangriikeinformatie
Belangrljke lnformatie voor dê organisatie
Als organisatie die de VoG vraagt bent u een schekel in heì

voorkãmen van freude. Het is uw tãåk en uw verantwoordelijkheid

om de echtheid van de VoG vðst te stellen en de iuistheid van het

toegepaste screeningsprofiel op de V0G te controleren' Voor meer

informatie zie: iustis.nl&9g.

Eelangrllke inform¡tle voor de âanvrâger

ln sorñmige gevallen is een originele handtekening vereist op de

VoG. Bi.ivõorbeeld in geval van adoptie in het buitenlend'-Neem in

dat gevãl de volgende werkdag contact op met het Klant Contå(t

Cenuum van Justis oP nummer +31 88 - 998 ZZ 00.
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