
 
 
 

                                                                               
 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
 
 
Beste collega, 
 
In verband met de nieuwe wet en regelgeving zijn wij verplicht om vanaf 1 januari 2016 aan alle nieuwe 
medewerkers een VOG verklaring te vragen.  
 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen 
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.  
 
Zorgcentra Meerlanden start met de in werking stelling van de VOG-aanvraag via internet. Je ontvangt dan 
een e-mailbericht van Dienst Justis met toegang tot het ‘burgerdeel’ van het digitale aanvraagformulier (let 
op, deze mail kan in je ongewenste e-mail terecht komen). Om in het burgerdeel te komen log je in met je 
DigiD. Na afronding van de aanvraag en betaling via Ideal wordt de aanvraag bij Justis is behandeling 
genomen. Justis informeert je schriftelijk – per post, dus niet via e-mail – over de afhandeling van de 
aanvraag. De kosten van de VOG verklaring kunnen worden gedeclareerd. Op het moment dat je de VOG 
verklaring ontvangen hebt stuur je deze naar de afdeling HRM. De kosten van de VOG kunnen gedeclareerd 
worden via Cura, Employee Self Service (mijnmeerlanden.nl).  
 
Binnen maximaal vier weken na ontvangst van je aanvraag, wordt door Justis een beslissing genomen. 
Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of je een VOG krijgt. Voordat een 
beslissing wordt genomen, wordt eerst jouw justitieel verleden gescreend.  
In de praktijk krijg je je VOG meestal binnen twee weken. Als uit onderzoek van Justis blijkt dat je in 
aanraking bent geweest met Justitie, gaat Justis na of dit relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is 
aangevraagd. In dat geval duurt het vaak langer dan twee weken voordat je bericht krijgt.  
Justis geeft namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie VOG’s af. Indien je een VOG krijgt, wordt 
deze naar je postadres gestuurd zoals deze bij de gemeente bekend is.  
 
Wij vragen je de VOG verklaring of een kopie daarvan zo spoedig mogelijk bij de afdeling HRM in te leveren. 
In de arbeidsovereenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen. Deze voorwaarde treedt in 
werking als niet wordt voldaan aan het verzoek een geldige VOG in te leveren binnen één maand na 
indiensttreding.  
 
Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de afdeling HRM. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees den Hollander 
Manager Bedrijfsvoering/ Controller 

https://mijnmeerlanden.nl/CuraWebProd/Home/Login

