
Vraag Q&A  VOG  

 

Hoe ziet de aanvraag voor een VOG eruit?  

De VOG kan digitaal aangevraagd worden. De werkgever zet de VOG aanvraag voor zijn/haar 

werknemer online klaar. De werknemer krijgt hierna een e-mail van de screeningsautoriteit Justis 

met daarin een aanvraagcode. Met deze code kan online worden ingelogd en kan de VOG aanvraag 

worden gedaan door de werknemer.  De normale procedure voor een VOG aanvraag duurt ongeveer 

5 werkdagen.  

Speciaal voor de aanvragen van een VOG voor de cruciale beroepsgroepen heeft Justis een 

spoedprocedure gemaakt zie https://www.justis.nl/nieuws/2019/gevolgen-de-van-corona-

maatregelen-op-de-dienstverlening-van-justis.aspx Na de aanvraag voor de VOG krijgt de aanvrager 

(werknemer) een aanvraagnummer. Met dit aanvraagnummer kan er contact worden opgenomen 

met het klantcontactcentrum. Dit kan per mail via https://justis.nl/contact/ In het contactformulier 

dient het aanvraagnummer en aangegeven te worden dat het om cruciale functie gaat en zo een 

spoedaanvraag is.  Een aanvraag via de spoedprocedure duurt ongeveer 2 a 3 werkdagen.  

Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen met het klantcontactcenter. Zie hier voor de 

contactgegevens https://www.justis.nl/contact/telefoon.aspx 

Welke zorgverleners moeten een VOG aanvragen?  

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) staat dat alle zorgaanbieders zich ervan 

moeten vergewissen over de wijze waarop hun zorgverleners in het verleden hebben gefunctioneerd 

het huidige verlenen van zorg niet in de weg moet staan (Artikel 4) (vergewisplicht). Een VOG helpt 

de zorgaanbieder zich te vergewissen van de achtergrond van deze persoon. Een zorgorganisatie 

bepaalt zelf hoe zij de vergewisplicht invult. Dit kan door het natrekken van referenties zoals een 

voormalige werkgever of het raadplegen van het BIG-register. Maar dit kan ook door te vragen naar 

een VOG, maar het vragen van een VOG is in dat geval geen verplichting.  

Op grond van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz is het overleggen van een VOG wel verplicht bij: 

- Zorgverleners die werken in een instelling die Wlz zorg levert 

- Zorgverleners die werken in een ggz-instelling  

Hiermee is in de zorg die wordt geboden door ziekenhuizen, ook de acute ziekenhuiszorg, geen VOG 

verplicht. Voormalige verpleegkundige en artsen kunnen zonder VOG direct aan de slag in de zorg in 

het ziekenhuis.  

Moet ik voor elke werknemer een los VOG online klaar gezet worden? 

Indien een VOG nodig is, dan dient de werkgever voor elke werknemer de digitale aanvraag voor een 

VOG online klaar te zetten. Dit moet per individuele werknemer. Het is niet mogelijk om als 

werkgever in één aanvraag meerdere werknemers op te nemen. De werkgever zet per individuele 

werknemer de aanvraag klaar waarna de werknemer zelf de VOG kan aanvragen.  
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