
Verklaring Omtrent het Gedrag
Certificate of Conduct

Dienst Justis
Ministene v an Justiae en V eilígheid

> Retouradres Postbus 16115 2500 BC Den Haag

Mevrouw R,M. Jones-Belfor
Eerste Oosterparkl aan L24
3544 AN UTRECHT

Date
Our reference

Surname
Prefix to surname

Given names
Date of birth
Place of birth

Country of birth

Datum
Ons kenmerk
Geslachtsnaam
Tussenvoegsels
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland

2 juli 2018
9999012018061 1 1083
Belfor

Renate Magdalena
31 maart 1964
Paramaribo
Suriname

Mevrouw Jones-Belfor (hierna betrokkene) heeft voor het hieronder vermelde doel en voor
de hieronder vermelde belanghebbende een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd.

Zorgverlener bij Coop. Zelfstandige Zorgprofessionals u.a.

Ik heb een onderzoek naar het gedrag van betrokkene ingesteld. Het onderzoek heeft zich
gericht op het specifieke screeningsprofiel Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier /
Health care and welfare of people or animals.

Uit het onderzoek zijn geen bezwaren gebleken tegen betrokkene voor bovengenoemd
specifieke doel. Ik heb daarbij rekening gehouden met het risico voor de samenleving en

het belang van betrokkene.

Op grond van artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens geef ik de

Verklaring Omtrent het Gedrag af.

De Minister voor Rechtsbescherming,
namens deze,

M. Visser
Algemeen directeur
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The Mlnister for Legal Protection has conducted an investigation into the conduct ofthe person

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

certificate has been requested and consideri ng the interests of the person concerned, the investigation has

not resu lted in any objections to this person in connection with the specific profile mentioned a bove or the.job

features indicated on the reverse of this Certificate. The Minister is therefore hereby pleased to issue this

Certificate of Conduct, pursuant to section z 8 of the Dutch J udicial Data a nd Crlminal Records Act.


