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Middels deze brief bevestig ik u het volgende,
Allereerst dank ik u voor uw aanmelding voor onze dienstverlening. U heeft bij uw aanmelding aangegeven dat
wij – namens u, of in samenwerking met u – de aanvraag voor een verklaring omtrent gedrag (VOG)
mogen indienen bij Dienst Justis. Ik bevestig ik u dat ik deze opdracht aanvaard.
Aanvragen met officieel adres
Indien u bent ingeschreven in de Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) zullen wij de
aanvraag klaarzetten bij Justis. U krijgt een mail van Dienst Justis waar u uw gegevens kunt invullen en de
aanvraagkosten voldoen. De aanvraag zal dan binnen twee weken worden beoordeeld en u krijgt daarvan
schriftelijk een besluit op uw adres.

-

U kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen als u
als u gaat werken bij een organisatie, of instelling;
voor uzelf, dan zullen wij als werkgever de aanvraag voor u doen;
als u als vrijwilliger gaat werken, of liefdadigheidswerk gaat uitvoeren;;
voor een stage, of een afstudeerproject;
u gaat werken als Freelance, ZZP voor een opdrachtgever;
u gaat als bestuurder of medewerker plaatsnemen in een stichting of vereniging;
bij visum, naturalisatie of emigratie;
u lid wil worden van een Airsoft- of schietvereniging
in het kader van grootstedelijke problematiek een huisvestingsvergunning wil aanvragen;
u de verklaring voor een overig doel nodig heeft.

De beslissing zal door Dienst Justis worden geleverd op het adres waar u ingeschreven staat volgens de
gemeentelijke basisadministratie. U krijgt maar één exemplaar van de verklaring toegezonden, dit zal een
gewaarmerkt documenten zijn.
Hoelang is een Verklaring Omtrent het Gedrag geldig?
Er zijn geen wettelijke vereisten of regels over de geldigheid en duur van een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG). De werkgever of instelling bepaalt hoe oud de verklaring mag zijn. De Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) is een momentopname. Wij merken in de praktijk dat werkgevers een termijn hanteren van één tot vijf
jaren. Dit is afhankelijk van het bedrijf waar u zult werken, maar ook de functie dat u zult aannemen. Als u na
het afgeven van de verklaring een strafbaar feit begaat, kan dit een nieuwe aanvraag beïnvloeden.
Het doel van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is om aan te kunnen tonen dat u van onbesproken
gedrag bent of geen risico vormt voor de organisaties, personen, klanten of relaties waarmee u werkt in uw
(nieuwe) functie. Indien u van onbesproken gedrag bent, dan zal de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
binnen één a twee weken worden geleverd, indien u wel met Justitie in aanraking bent geweest, dan zal er een
verdiepend onderzoek worden gedaan alvorens een beslissing wordt genomen, de wachttijd kan hierdoor
oplopen tot maximaal acht weken. U kunt in beroep tegen de beslissing van Dienst Justis.
Spoedprocedure
Indien u met spoed een voorrangsverklaring nodig heeft, kunt u een spoedprocedure aanvragen bij Dienst
Justis, deze zal enkel in enkele gevallen uw aanvraag omzetten naar een spoedaanvraag. Uw verklaring zal in
dat geval binnen vijf werkdagen worden geleverd. U kunt hiervoor contact opnemen met Dienst Justis, dit kan
op telefoonnummer 088 - 998 22 00.
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Aanvragen zonder officieel adres
Indien u in het buitenland woont, of geen vaste woon- of verblijfadres heeft in Nederland kunt u een aanvraag
indienen waarbij u ons machtigd om de aanvraag namens u te doen. Wij zullen u hiervoor een
machtigingsformulier toezenden. U dient deze in te vullen en samen met een kopie van uw legitimatiebewijs
aan ons te mailen. Wij zullen de aanvraag neerleggen bij Dienst Justis. De aanvraag zal dan binnen twee
weken worden beoordeeld en u wij krijgen daarvan schriftelijk een besluit op ons adres. Wij sturen dit besluit
dan per mail naar u door.
U krijgt de verklaring omtrent gedrag (VOG) aangeleverd als gewaarmerkt document. U kunt deze inleveren bij
uw werkgever of werkrelatie. U kunt een verklaring omtrent gedrag aanvragen als u een ambt gaat vervullen,
met kwetsbare doelgroepen gaat werken of een functie met een risicoprofiel gaat uitoefenen.
Indien uw aanvraag - omwille van welke reden dan ook - wordt afgewezen door Dienst Justis, kunnen wij u ook
ondersteunen bij het maken van bezwaar tegen deze beslissing. Onze ervaren juristen staan u graag bij in uw
procedure.
Herroepingsrecht
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website.
Wij zetten voor u de aanvraag klaar bij Dienst Justis, u krijgt hiervan een mail met daarin het verzoek om de
aanvraag definitief te verzenden, zodra u deze mail heeft ontvangen vervalt het herroepingsrecht. Wij hebben
dan onze diensten geleverd. Indien u uw aanvraag nog wil wijzigen, dan verzoeken wij u hierover contact op te
nemen met onze secretariaat.
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande, voelt u vrij om contact op te nemen met onze
secretariaat. Wij zijn op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 085 - 025 00 59.
Met vriendelijke groet, verblijf ik hierbij,

Mw. E. Esther van Velthuijsen
Senior contractmanager
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