
Benodigde gegevens

De volgende gegevens moet je voor de aanvraag VOG bij de hand hebben: DigiD. 
Wanneer je geen DigiD hebt of je moet een nieuwe DigiD aanvragen lees onderaan 
hoe dit in zijn werk gaat.

Procedure als aanvraag is verzonden

Als je de aanvraag hebt afgerond, neemt Justis (instantie welke de aanvraag 
behandeld), binnen 8 weken een beslissing. In de praktijk krijg je jouw VOG meestal 
binnen anderhalve week. 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 2 weken voordat je
bericht krijgt. De enige reden waarom een VOG niet zal worden verstrekt is wanneer 
er een registratie bekend is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. KCVO wordt 
niet op de hoogte gesteld van mogelijke andere registraties.

DigiD aanvragen

Iedereen in Nederland die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP) 
kan DigiD (een digitaal ID) aanvragen via de website Digid.nl. Heeft een vrijwilliger 
nog geen DigiD? Lees dan hieronder hoe hij DigiD kan aanvragen.

Benodigde gegevens aanvraag DigiD

Bij de aanvraag van een DigiD moet u de volgende gegevens invoeren, bij voorkeur 
via een moderne internetbrowser (op oude versies werkt de website soms niet):

 uw burgerservicenummer (BSN);

 uw geboortedatum;

 uw postcode;

 uw huisnummer.

Vervolgens kunt u uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.

Activeringscode per post

U ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode per post. Met uw gebruikersnaam, 
wachtwoord en de activeringscode kunt u uw DigiD activeren. Na het activeren kunt 
u inloggen bij overheidsinstellingen die gebruikmaken van DigiD. Activeer uw DigiD 
binnen 20 dagen, anders vervalt de aanvraag en moet u opnieuw uw DigiD 
aanvragen.

Nieuwe DigiD aanvragen

In de volgende situaties moet u opnieuw uw DigiD aanvragen:

 U bent uw gebruikersnaam vergeten.



 U bent uw wachtwoord vergeten. Heeft u eerder bij 'Mijn gegevens' gekozen 
voor 'wachtwoordherstel', dan hoeft u geen nieuwe DigiD aan te vragen. U 
kunt dan een nieuw wachtwoord aanmaken.

 U heeft uw DigiD 3 jaar lang niet gebruikt. Als u bij de aanvraag van uw DigiD
uw e-mailadres heeft opgegeven, dan ontvangt u 30 dertig dagen voordat uw DigiD verloopt 
een waarschuwing.

 U heeft uw DigiD niet binnen 20 dagen geactiveerd.

Hier aanmelden voor DigiD

Aanmelden door DigiD kan op https://digid.nl/aanvragen.

https://digid.nl/aanvragen

