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> Retouradres Postbus 16115 2500 6C Den Haag 

Mevrouw J. Robbemont 
Undehof 61 
3295 WC '5-GRAVENDEEL 

Date Datum 
Our reference Ons kenmerk 

Surname Geslachtsnaam 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Prefix to surname Tussenvoegsels 
Given names Voorna(a}m(en) 
Date of birth Geboortedatum 
Place of birth Geboorteplaats 

21 november 2019 
999901201911212647 
Robbemont 

Jody 
4juni 2001 
's-Gravendeel 
Nederland Country of birth Geboorteland 

Mevrouw Robbemont (hierna betrokkene) heeft voor het hieronder vermelde doel en voor 

de hieronder vermelde belanghebbende een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd. 

Vrijwilliger bij Badmintonclub Niton 

Ik heb een onderzoek naar het gedrag van betrokkene ingesteld. Het onderzoek heeft zich 
gericht op het/de functieäspect(en) : 12, 43, 71, 84, 85. Een toellchtlng op dit/deze -
functieaspect(en) kunt u vinden op de achterzijde. 

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 strafvorderlljke gegevens geef ik de 

Verklaring Omtrent het Gedrag af. 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

namens deze, 

rJJ/~ 
M. Visser 

Algemeen directeur 

The Minister for Legai Protection has conducted an investigation into the conduct of the persen 

named in this Certificate and declares that. in view of the risk to society in relation to the purpose forwhich the 
certificate has been requested and considering the interests of the persen concerned, the investigation has 

not resuited in any objections to this persen in connection with the specific profile mentioned above 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 zS of the Dutch Judicia! Data and Crimina( Records Act 


