Verklaring Omtrent het Gedrag
Certificate of Conduct

N ffi54190§
Justis
Mínisterie

v

an I ustitie en V eiligheid

> Retouradres Postbus 16115 2500 BC Den Haag

De heer J.M. van Splunter
Otterveld 12
BO17 MK ZWOLLE

Dafe

Datum
t4 juli 2021
kenmerk 999901202707140680

Our reference Ons

Surname Geslachtsnaam Splunter

Prefix to surname Tussenvoegsels van
Given names Voorna(a)m(en) Jacob Marinus
Date of birth Geboortedatum 18 februari 1953
Place of birth Geboorteplaats Amersfoort
Country of birth Geboorteland Nederland

Hierbij geef ik u de VOG die u nodig heeft voor:
Registercounsellor bij Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
Uit de screening van Justis blijkt dat er geen bezwaren zijn voor de functie of het doel
waaryoor u de VOG heeft aangevraagd.
Er is bi3 deze screening uitgegaan van het volgende profiel :
Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier / Health care and welfare of people or
animals
Op de volgende pagina van deze VOG vindt u meer informatie over dit profiel.

Ik geef de VOG af op grond van aftikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens. Wilt u meer weten over de screening door Justis? Op www.justis" nl/vog vindt u
meer informatie.
Let op: controleer altijd de echtheidskenmerken van de VOG.
De Minister voor Rechtsbescherming,
namens deze,
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M. ViSSer

Algemeen directeur

The

M

inister for

Lega I

Protection has conducted an investigation into the conduct of the person

named in this Certificate and decla res that, in view of the risk to society in relation to the

pu rpose

for which the

certificate has been requested and consideringthe interests ofthe person concerned, the investigation has
not resulted in any objections to this person in connection with the specific profrle mentioned above or the job
features indicated on the reverse of this Certificate. The Minister

is

therefore hereby pleased to issue this

Certificate ofConduct, pursuantto section zB ofthe Dutch Judicial Data and Criminal Records Act.

Fu

Job features:

nctieaspecten:

Informatie
rr Bevoegdheidhebbentothetraadplegenen/ofbewerkenvansystemen
r z Met gevoelige/vertrouwelilke informatie omgaan
r 3 Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en
verificatieprocessen

lnformation

'r'r Beingauthorisedtoconsultand/orprocessdataincomputer
systems
r

z

r

3

Handling sensitive/confidential information
Having knowledge ofsecuritysystems, control mechanisms
and verifi cation Drocesses

Geld

zr Metcontanteen/ofgiralegeldenen/of(digitale)waardepapieren

Money

orngaan
zz

Budgetbevoegdheid

hebben

zr

Handling cash, transferable money and/or (digital) securlties

zz

Having budgetary authority

Goods

Goederen

productieprocessen
36
37 Hetbeschikkenovergoederen

36 Monitoring production
37 Havingaccesstogoods

Het bewaken van

processes

38 Hetvoorhandenhebbenvanstoffen,objectenenvoorwerpene.d.,die 38 Havingaccesstomaterials,property,oblectsetc.that,
bij oneigen ijk of onju ist gebru ik een risico vo rmen voor mensen (en

d

ier)

if used ina ppropriately or incorrectly, pose a risk to peo ple
a

nd/or

an

ima

s

Diensten

4r Hetverenenvandiensten(advies,beveiliging,schoonmaak,catering,
onderhoud

4l

Services

etc)

41 Providing

Het ver enen van diensten in de persoonlijke

leefomgevlng

services (advice, security, cleaning, catering,

rnaintenance, etc.)

43

Services in individual living environment

Zakeli.jke transacties

53 Hetbeslissenoveroffertes(hetvoerenvanonderhandelingenenhet

Businesstransactions

afsluitenvancontracten)enhetdoenvanaanbestedingen

53 Makingdecisionsonoffers(conductingnegotiationsand
concluding contracts) and awarding contracts

Proces

6rHetonderhouden/ombouwen/bedienenvan(productie)machines
en/ofapparaten, voertuigen en/of

Processes

uchtvaartuigen

6r

Maintaining/converting/operating production or other

machineryand/ordevices,vehiclesand/oraircraft
6z (Rljdend)vervoerwaarbijgoederen,producten,postenpakketten
wordengetransporteerden/ofbezorgd,andersdanhetinterntransport
62 Transportingand/ordeiiveringgoods,postand
binnen een bedrijf
(Rijdend)vervoerwaarbijpersonenwordenvervoerd

63

packages otherwise than via an in-company transport

system

63 -ransporting passengers
Aansturen organisatie

7r Personendievanuithunfunctiemensenen/ofeenorganisatie
(ofeen deel daarvan)

Management

aansturen

7r

Personen

Managing people and/or (part of) an organisatron

Persons

84 Belastzijn metdezorgvoorminderjarigen
84 Beingresponsibleforthecareolminors
85 Belastzijnmetdezorgvoor(hulpbehoevende)personen,zoas 85 Beingresponsibleforthecareofpersonsrequiringassistance

gehandicapten
Kinderopvang

such asthe aged and the disab ed

ouderen en

86

86 Childcare

Authenticity features

Echtheids ken me rken
Aa
o

.

n de ha nd va n de vo gende ken merken ku nt u beoordelen of u

riginele

Ve rkla

Het papier

o
o
o

is

ring Omtrent het Ged rag in han den

van:
ogo;

voorzien

het biauwe Rijks
een

een

heeft.

licht een beeldmerk rechtsonder

informatie: www.justis.nl

The paper contains:

o

.lichteenrechthoekopomhetblauweN-nummerrechtsboven;

N4eer

.

op.

the blue logo ofthe Governmentofthe Netherlands;

. a grid;
o a characteristicwavywatermark.

raster;

een karakteristiekgolvend watermerk.
'lnhetpapieriseenhologramzichtbaar.
. Onder een UV-lamp:
" blijft het papier donker;
o iichtenkleinevezesopinhetpapier;

.

Based on the foi I owing featu res you ca n determ i ne whether you

have received a n origina I Certifrcate of Cond uct.

Ahologramisvisiblernthepaper.

.

Under a UV lamp:

o
o

the paper remains dark;

o

smallfrbresinthepaperlightup;
arectangleilghtsuparoundtheblueN-numberinthetop

o

a

right corner;

figurative mark lights up in the bottom right corner.

For more information visit: www.justis.nl

