
 
 
 
 
  
Betreft: Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
 
 
Geachte medewerker, 
 
Insula Dei Huize Kohlmann wil haar cliënten een veilige woonomgeving kunnen bieden. Om dat 
te bereiken wordt in de preventieve sfeer bij de aanstelling van een nieuwe zorgmedewerker 
een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd. Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een 
verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de (potentiële) medewerker in het verleden geen 
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Met een 
VOG kan ongewenst gedrag binnen Insula Dei Huize Kohlmann niet geheel worden 
voorkomen, maar het zorgt er wel voor dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met 
vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, en daardoor bij Justitie bekend zijn, niet bij 
Insula Dei Huize Kohlmann werkzaam zullen zijn. 
 
Aanvragen 
Een VOG kan worden aangevraagd bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de 
Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). U vraagt een VOG bij de 
gemeente aan door het volledig ingevulde aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burger-
/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de GBA. U hebt dit formulier van 
ons ontvangen bij uw arbeidsvoorwaardengesprek. 
Wanneer u de aanvraag bij de gemeente indient, moet u een geldig identiteitsbewijs tonen en 
de leges à € 30,05 voldoen (prijspeil 2013). Deze kosten zijn niet declarabel bij de werkgever. 
 
Justis verricht het onderzoek namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en besluit of 
u al dan niet een VOG verkrijgt. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de u geen strafbare feiten 
heeft gepleegd, neemt Justis binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing. In 
de praktijk ontvangt u uw  VOG meestal binnen anderhalve week. 
 
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u wel strafbare feiten heeft gepleegd, dan beoordeelt Justis 
of deze strafbare feiten een belemmering vormen voor het doel waarvoor de VOG is 
aangevraagd. U ontvangt dan binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing. 
Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvangt u een brief met een voornemen tot afwijzing.  
In dat geval ziet Insula Dei Huize Kohlmann zich genoodzaakt de Arbeidsovereenkomst op te 
zeggen conform artikel 676 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
U wordt verzocht de VOG vóór de eerste werkdag aan uw (nieuwe) leidinggevende te 
overhandigen. Hij zal hiervan een kopie maken ten behoeve van uw personeelsdossier.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mw. B.J. Versteegen MMI,  
Bestuurder Insula Dei Huize Kohlmann 


