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Geboorteland
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13 april 1954
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Nederla nd

Mevrouw S.I. Vlaanderen Cramer (hierna betrokkene) heeft voor het hieronder vermelde
doel en voor de hieronder vermelde belanghebbende een Verklaring Omtrent het Gedrag
aangevraagd.

Keurmerk ZZP'ers in de zorg bij Kiwa Nederland B.V.

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

Uit het onderzoek zijn geen bezwaren gebleken tegen betrokkene. Ik heb daarbij rekening
gehouden met het risico voor de samenleving in verband met het doel waarvoor de
verklaring is aangevraagd en het belang van betrokkene afgewogen,

Op grond van artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens geef Ík de
Verklaring Omtrent het Gedrag af.

De Minister voor Rechtsbescherming,
namens deze,

A.A.A.M. Huldy
Afdelingsmanager COVOG
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The State Secretary Of Secu rity and J ustice has cond ucted an investigation i nto the conduct of the person

named in this Certificate and declares that, ín view of the risk to socrety in relation to the purpose for which the

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

not resulted in any objections to this person in connection with the specific profile mentioned above or the job

features indicated on the reverse ofthis Certificate. The State Secretary ts therefore hereby pleased to issue thís

Certificateof Conduct,pursuanttosectionz8of theDutchJudicial DataandCriminal RecordsAct.
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