Als je een nieuwe baan krijgt of
stage wil lopen, kan je werkgever om een VOG vragen. Dit is een
‘Verklaring Omtrent het Gedrag’
die aangeeft dat je gedrag in het
verleden geen bezwaar vormt voor
je baan of stage.
Een VOG aanvragen lijkt spannend,
maar is het niet. Check de feiten en de
stappen die je moet doorlopen om een
VOG aan te vragen.

Wie krijgt
een VOG?

Verklaring omtrent het gedrag
Jongeren en de VOG

194.000 aanvragen
in 2016 van jongeren
tot 23 jaar, waarvan
193.500 een VOG
kregen.

0,26% kreeg geen VOG

194.000
aanvragen
jongeren tot
23 jaar

En als ik een
strafblad heb?
Slechts 2,7% van
de aanvragers met
strafblad kreeg geen VOG.
Geen strafblad? Dan
krijg je altijd een VOG.

Hoe lang duurt het?

Hoe ver wordt teruggekeken?

AANVRAAG VOG

Terugkijktermijn
Situatie

Algemene
terugkijktermijn1

Jonger dan 23 jaar &
geen ernstig geweldsof zedendelict gepleegd

23 jaar en ouder óf
ernstig geweldsdelict
gepleegd

Zedendelict
gepleegd

2 jaren

4 jaren

Onbeperkt

Geen strafblad

2 weken

1 Tijd in detentie / tijd van vrijheidsbenemende maatregel doorgebracht binnen de terugkijktermijn zorgt voor verlenging van de terugkijktermijn

Voor veel branches en opleidingen (kinderopvang/ zorg & welzijn en beveiliging/ VeVa bijvoorbeeld) is
de algemene terugkijktermijn van toepassing. Er zijn echter ook uitzonderingen. Hieronder vind je drie
voorbeelden van branches met afwijkende terugkijktermijnen:

Afgifte VOG

Afwijkende terugkijktermijnen
Situatie

Jonger dan 23 jaar &
geen ernstig geweldsof zedendelict gepleegd

23 jaar en ouder óf
ernstig geweldsdelict
gepleegd

Zedendelict
gepleegd

Taxibranche

5 jaren

5 jaren

Onbeperkt

Opsporings
ambtenaren

10 jaren

10 jaren

Onbeperkt

Werken bij DJI

30 jaren

30 jaren

Onbeperkt

Wel strafblad

2-4 weken

Afgifte VOG

Voornemen tot afwijzing

Brief sturen met zienswijze

Wat heeft invloed op mijn VOG aanvraag?

Een VOG
aanvragen kan op
twee manieren:

(Eventueel incl. aanbevelingsbrief jeugdprofessional)

1

Via de

gemeente waar
je ingeschreven
staat.

Geen strafblad, geen invloed

HALT straf

geen
invloed

4 weken

Online via je

werkgever

Weten wat van invloed
is op jouw VOG-aanvraag?
Kijk op watdevog.nl en doe de check.

watdevog.nl

Weigering VOG

Alsnog afgifte VOG

2

