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Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Bij Zorgcentrum St. Franciscus waarborgen we de veiligheid van onze cliënten en van jou als 

(toekomstige) medewerker. Daarom dienen nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag te 

overleggen, die specifiek voor de te vervullen functie bij Zorgcentrum St. Franciscus is aangevraagd.  

 

Wat is een VOG? 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag geen bezwaar oplevert voor de functie die je 

gaat uitoefenen bij St. Franciscus. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.  

 

Hoe kun je een VOG aanvragen? 

Je ontvangt een ondertekend aanvraagformulier van Zorgcentrum St. Franciscus waarop staat 

aangegeven wat het doel van de aanvraag is. Het aanvraagformulier lever je in bij de afdeling 

burgerzaken van de gemeente waar je staat ingeschreven. Vergeet hierbij niet een geldig 

legitimatiebewijs mee te nemen. De gemeente vult de gegevens van het aanvraagformulier aan met 

de gegevens vanuit de Gemeentelijke Basisadministratie. Vervolgens worden al deze gegevens 

doorgestuurd naar het COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit orgaan geeft 

de verklaring af namens de minister van Veiligheid en Justitie. In principe wordt er vier jaar 

teruggekeken bij het onderzoek naar de VOG.  

 

Wanneer krijg je een VOG? 

De VOG wordt afgegeven als uit het onderzoek is gebleken dat je geen strafbare gedragingen op je 

naam hebt staan die de uitoefening van de specifieke functie in de weg staan. Het COVOG raadpleegt 

daarvoor onder meer het Justitieel Documentatie Systeem (JDS), een register waarin alle misdrijven 

en een groot aantal overtredingen zijn opgenomen. Voor de beoordeling van je verzoek kan het 

COVOG ook informatie inwinnen bij politieregisters, het Openbaar Ministerie en de Reclassering. 

Binnen vier weken na ontvangst van je aanvraag beslist de COVOG om een VOG af te geven wanneer 

blijkt dat je geen stafbare feiten hebt gepleegd. Je krijgt de VOG dan vervolgens toegestuurd op je 

postadres. 

Kosten? 

De gemeentelijke leges bedragen momenteel € 41,35 en moeten bij aanvraag van de VOG betaald 

worden. De rekening kun je indienen bij de receptie van Zorgcentrum St. Franciscus. Het 

verschuldigde bedrag wordt dan via de salarisadministratie aan je terugbetaald. 

Meer informatie? 
Voor meer informatie over de VOG kun je terecht op de website van Dienst Justis: 

www.justis.nl/producten/verklaringomtrentgedrag 

 
 
 


