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Inleiding

In deze brochure leest u meer over de Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) voor natuurlijke personen.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring
waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke
taak of functie in de samenleving. Wanneer hebt u
een VOG nodig? Hoe vraagt u de verklaring aan?
Welke strafrechtelijke gegevens zijn relevant voor
het onderzoek? U leest het in deze brochure.

Justis verricht het onderzoek namens de minister voor
Rechtsbescherming. De regels die betrekking hebben
op de aanvraag van een VOG zijn vastgelegd in de
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.
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Waarvoor
heb ik een
VOG nodig

Gaat u een functie vervullen waarin u werkt
met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of
kwetsbare personen? Dan kan uw werkgever
u vragen om een VOG. Voor sommige
functies is deze verklaring wettelijk
verplicht. Bijvoorbeeld voor de functies van
onderwijzer en taxichauffeur. Ook kunt u de
VOG nodig hebben voor een ander doel dan
een werkrelatie. Bijvoorbeeld voor het
lidmaatschap van een schietvereniging.
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Hoe vraag ik
een VOG aan

U kunt een VOG digitaal of schriftelijk
aanvragen.
Staat u niet ingeschreven in het BRP of heeft
u geen Nederlands postadres of geen vaste
woon- of verblijfplaats? Dan vraagt u de
VOG rechtstreeks aan bij Justis.

Een VOG digitaal aanvragen bij Justis
De organisatie die om de VOG vraagt start de
aanvraag bij Justis via deze link.

Om de VOG digitaal aan te vragen, moet aan
de volgende voorwaarden zijn voldaan.
• U staat als ingezetene ingeschreven in de
Basisregistratie Personen (BRP).
• U beschikt over een gebruikersnaam en
wachtwoord voor DigiD.
• U beschikt over een internetverbinding en
een e-mailadres.
• U bankiert bij een bank die is aangesloten
bij iDEAL.
De organisatie die de VOG van u vraagt,
bereidt de aanvraag voor. U ontvangt van
Justis een e-mail met de mededeling dat van
u een VOG wordt gevraagd. Via de link in
deze e-mail kunt u inloggen met DigiD.
U controleert de gegevens van de aanvraag
en betaalt het tarief van € 33,85. De aanvraag
is pas afgerond wanneer het tarief is
voldaan. Justis informeert u over de
afhandeling van uw aanvraag.

Een VOG aanvragen bij de gemeente
U vraagt een VOG bij de gemeente aan door
een volledig ingevuld aanvraagformulier in
te dienen bij de afdeling Burger-/Publieks
zaken van de gemeente waar u staat
ingeschreven in de BRP. U ontvangt dit
formulier van degene die u verzoekt een
VOG te overleggen. Dit is veelal de (toekomstige) werkgever. Deze moet op het
formulier aangeven wat het doel van de
aanvraag is. Het aanvraagformulier is
eveneens te downloaden van het internet
(www.justis.nl/vog). Wanneer u de aanvraag
bij de gemeente indient, moet u een geldig
identiteitsbewijs tonen en het tarief van
€ 41,35 voldoen.
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U kunt een VOG digitaal of schriftelijk
aanvragen.
Staat u niet ingeschreven in het BRP of heeft
u geen Nederlands postadres of geen vaste
woon- of verblijfplaats? Dan vraagt u de
VOG rechtstreeks aan bij Justis.

In sommige situaties is het lastig
om een volledig ingevuld en
ondertekend aanvraagformulier in
te dienen. Dit is bijvoorbeeld als u
een VOG aanvraagt voor:
• een emigratie;
• het verkrijgen van een visum;
•	het verkrijgen van een
werkvergunning;
U kunt het aanvraagformulier dan
indienen zonder handtekening van
een vertegenwoordiger van de
belanghebbende. Voeg hierbij een
document toe waaruit blijkt waarvoor
u de VOG nodig heeft. Dat mag
bijvoorbeeld een brief, e-mail of een
uitdraai van een webpagina zijn.

Kan ik een VOG rechtstreeks
bij Justis aanvragen?
U kunt uw aanvraag alleen rechtstreeks
bij Justis indienen als u niet in de
Basisregistratie Personen (BRP) staat
ingeschreven.

Uw rechtstreekse aanvraag behandelt Justis
uitsluitend als u voldoet aan de onderstaande voorwaarden.
• U hebt het aanvraagformulier volledig
ingevuld en ondertekend.
• U hebt een goed leesbare kopie van uw
identiteitsbewijs bij het aanvraagformulier
gevoegd.
• U hebt het tarief van € 41,35 aan Justis
betaald. Daarnaast stuurt u een betalingsbewijs mee waaruit blijkt wanneer, voor
welk bedrag, aan wie en voor wie is
betaald. In de omschrijving van de
betaalopdracht dient de naam van de
aanvrager vermeld te worden.
Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is,
dit voorkomt vertraging.

Kan iemand anders voor mij een
VOG aanvragen?
U kunt uw VOG-aanvraag slechts door iemand
anders laten indienen als u diegene daartoe
machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG
namens u aan via de afdeling Burger-/
Publiekszaken van de gemeente waar u staat
ingeschreven in de BRP. De gemachtigde dient
namens u het tarief van € 41,35 te voldoen.
Beschikt deze gemeente niet meer over uw
gegevens? Dan dient de gemachtigde de
aanvraag rechtstreeks bij Justis in te dienen.
De gemachtigde dient via een betalingsbewijs
aan te tonen dat de kosten zijn voldaan.
Hieruit moet blijken wanneer, voor welk
bedrag, aan wie en voor wie is betaald. In de
omschrijving van de betaalopdracht dient de
naam van de aanvrager vermeld te worden.
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Bij het indienen van de aanvraag dient de
gemachtigde de volgende stukken te
overleggen.
• Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
• Een machtigingsbrief (een brief waarin u
aangeeft wie u machtigt om namens u
deze aanvraag in te dienen, met daarin
het postadres waarop u de VOG wenst te
ontvangen).
• Een kopie van uw identiteitsbewijs
(bijvoorbeeld uw paspoort).
• Het identiteitsbewijs van de gemachtigde.

Hoe vraag ik als geprivilegieerde
een VOG aan?
Staat u als geprivilegieerde (ingeschrevene
van de Protocollaire Basisadministratie van

het ministerie van Buitenlandse Zaken)
ingeschreven in de BRP van een Nederlandse
gemeente? Dan dient u bij deze gemeente
een VOG aan te vragen. Hiertoe volgt u de
procedure zoals beschreven in de paragraaf
‘Een VOG aanvragen bij de gemeente’.
Staat u als geprivilegieerde niet in de BRP
ingeschreven? Dan dient u de VOG rechtsreeks bij Justis aan te vragen. Hiertoe volgt u
de procedure zoals beschreven in de
paragraaf ‘Kan ik een VOG rechtstreeks bij
Justis aanvragen?’. Hebt u een geprivi
legieerde status? Dan dient u aan de
onderstaande voorwaarden te voldoen.
• U hebt het aanvraagformulier volledig
ingevuld.
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• U hebt een goed leesbare kopie van uw
identiteitsbewijs bij het aanvraagformulier gevoegd.
• U hebt een kopie van uw geprivilegieerde
identiteitskaart.
• U hebt het tarief van € 41,35 aan Justis
betaald (een kopie van het betalingsbewijs meesturen voorkomt vertraging).

Voor een overboeking uit het buitenland heeft
u de volgende gegevens nodig:
BIC-code INGBNL2A, ING Bank N.V. in
Amsterdam.
Bij een betaling vanuit het buitenland dient u
er rekening mee te houden dat alle door uw
bank in rekening gebrachte extra (transfer)
kosten voor uw rekening komen.

4 5
Wat kost een
VOG

De hoogte van de kosten hangt af van de wijze
waarop u de VOG aanvraagt.
Het tarief voor een digitale aanvraag is €33,85
als de organisatie die van u een VOG vraagt de
aanvraag voor u klaar zet bij Justis. Dit bedrag
voldoet u via iDEAL.

Het tarief voor een schriftelijke aanvraag via
de gemeente of rechtstreeks bij Justis is €41,35.
Betaalt u het bedrag bij de gemeente? Dan
betaalt u het bedrag aan de balie. Vraagt u
de verklaring rechtstreeks aan bij Justis? Dan
moet u het bedrag van € 41,35 overmaken op:
rekeningnummer NL31 INGB 0705 0054 53
t.n.v. het Ministerie van Justitie en Veiligheid/
Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding
van de naam van de aanvrager.

Justis accepteert geen cheques en/of contante
betalingen.

Wie beslist
over mijn
VOG-aanvraag
en op welke
termijn

Originele handtekening in verband
met legalisatie
Soms is de voorgedrukte handtekening op
een VOG niet voldoende omdat een
originele handtekening is vereist. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij adoptie in het
buitenland. U dient dan de echtheid van de
handtekening bij de rechtbank te borgen
voor de buitenlandse autoriteiten. Bij het
indienen van uw aanvraag kunt u de
gemeenteambtenaar verzoeken als
bijzonderheid op te nemen dat uw VOG
voorzien moet zijn van een originele
handtekening. Hebt u daar bij het indienen
niet om gevraagd en is een originele
handtekening toch nodig? Dan kunt u
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hiertoe alsnog een verzoek indienen bij
Justis. Dat kan door telefonisch contact op
te nemen met het Klant Contact Centrum
van Justis (u vindt de contactgegevens achter
in deze brochure).
Justis beslist namens de minister voor
Rechtsbescherming of u al dan niet een VOG
krijgt.
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u geen
strafbare feiten hebt gepleegd, neemt Justis
uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van
uw aanvraag een beslissing.
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u wel
strafbare feiten hebt gepleegd, beoordeelt
Justis of die strafbare feiten een bezwaar
vormen voor de functie waarvoor de VOG is
aangevraagd. In dit geval neemt Justis
uiterlijk binnen acht weken na ontvangst
van uw aanvraag een beslissing.
Hebt u vragen over de voortgang van uw
aanvraag? Neemt u dan contact op met
Justis (u vindt de contactgegevens achter in
deze brochure).

Naar welke gegevens wordt bij het
onderzoek gekeken?
Justis raadpleegt in het onderzoek het
Justitieel Documentatie Systeem (JDS).
Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag
mag Justis alle (relevante) justitiële gegevens
betrekken. Dit betekent dus ook zaken die
zijn afgedaan met een transactie, werkstraf,
leerstraf of een sepot, maar ook openstaande zaken.

Daarnaast kan Justis gegevens uit het
politieregister in het onderzoek betrekken.
Ook kan Justis inlichtingen inwinnen bij het
Openbaar Ministerie en de Reclassering.
Justis weegt en beoordeelt de gegevens in
hun onderlinge samenhang.
Justis kan strafrechtelijke gegevens uit de
landen van de Europese Unie (EU) opvragen
via het European Criminal Record
Information System (ECRIS). Dit gebeurt als
een inwoner van een EU-lidstaat in
Nederland een VOG aanvraagt voor werk
met minderjarigen. Als een inwoner van
België of Luxemburg in Nederland een VOG
aanvraagt voor werk, dan vraagt Justis ook
strafrechtelijke gegevens op uit het land van
de aanvragers nationaliteit.

Wanneer krijg ik een VOG en
wanneer niet?
Als uit het onderzoek van Justis blijkt dat u
geen justitiële gegevens op uw naam heeft
staan, dan krijgt u een VOG. Wanneer er wel
feiten zijn aangetroffen dan bekijkt Justis of
de feiten een belemmering zijn voor het
doel waarvoor de VOG is aangevraagd.
Op www.justis.nl/vog vindt u onder ´beoordeling, besluit en bezwaar´ informatie over de
wijze van screenen. Ook kunt u uw kansen op
een VOG checken via de VOG-check op
vogcheck.justis.nl. Daarmee kunt u van tevoren
een indruk krijgen of u de VOG wel of niet krijgt.
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Hoe kom ik te weten waarom
mijn VOG is geweigerd?
Justis beslist namens de minister voor
Rechtsbescherming of de aanvrager een VOG
krijgt. Als Justis bij de beoordeling van uw
VOG-aanvraag relevante strafbare feiten
vindt, dan kan Justis eerst voorlopig
beslissen om de VOG niet af te geven. Dit
wordt ook wel ‘voornemen tot afwijzing’
genoemd. U kunt hier op reageren door
digitaal of schriftelijk uw zienswijze in te
dienen. Dit kan binnen 2 weken na
dagtekening van de brief. Daarna neemt
Justis een definitief besluit. Mocht het bij
een afwijzing blijven, dan vermeldt Justis
altijd waarom u geen VOG krijgt. Hier kunt u
tegen in bezwaar gaan.
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Bezwaar
en beroep

Inzage in strafrechtelijke gegevens
Het is mogelijk om uw eigen strafrechtelijke
gegevens in te zien. Hiervoor moet u een
schriftelijk verzoek indienen bij:
Justitiële Informatiedienst
Postbus 337
7600 AH Almelo
Aan de inzage zijn kosten verbonden. Met
het verzoek tot inzage dient u een kopie van
uw identiteitsbewijs mee te sturen. Uw
strafrechtelijke gegevens kunt u vervolgens
inzien bij de dichtstbijzijnde rechtbank.
Meer informatie?
Neem telefonisch of per e-mail contact
op met van de Justitiële Informatiedienst:
E-mail: info@justid.nl
Telefoon: 088 998 90 00
Internet: www.justid.nl

Als Justis uw aanvraag afwijst, kunt u binnen
zes weken digitaal of schriftelijke bezwaar
maken bij Justis. Op justis.nl/vog leest u hier
meer over. Mocht het bij een afwijzing
blijven, dan kunt u binnen 6 weken na
dagtekening van de ‘beslissing op bezwaar’
in beroep gaan bij de rechtbank. In de
afwijzende beslissing op bezwaar staat hoe
u dit kunt doen.
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Meer
informatie

Vragen over de Verklaring Omtrent het
Gedrag kunt u stellen aan het Klant Contact
Centrum van Justis:
Contactformulier: justis.nl/contact
Telefoon: 088 998 22 00
Internet: www.justis.nl/vog

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

11

Justis is de screeningsautoriteit van het
ministerie van Justitie en Veiligheid op het
gebied van integriteit. De screeningsautoriteit
Justis werkt aan een veiliger en rechtvaardiger
samenleving door het screenen van personen
en organisaties.
Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen,
analyseert informatie uit deze bronnen en
vormt zich een oordeel over de integriteit van
personen en organisaties. Op basis van deze
oordeelsvorming geeft Justis verklaringen,
vergunningen, adviezen en risicomeldingen af.
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