
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreft: Aanvraag VOG gecontacteerde vrijgevestigde Jeugdhulpaanbieders 
(hoofdbehandelaren) in de regiogemeenten Zaanstreek-Waterland en Amsterdam 
Amstelland1 
 

Amsterdam, 1 april 2015 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De Jeugdwet verplicht elke gecontracteerde Jeugdhulpaanbieder een geldige Verklaring 
Omtrent het Gedrag2 (VOG) aan te vragen. Voor u als vrijgevestigde Jeugdhulpaanbieder 
geldt dat de hoofdebehandelaren deze moeten aanleveren bij de contracterende 
gemeente(n). 
 
Eerder hebben we aangegeven dat wij op regionaal niveau zoeken naar een methode met de 
minimale administratieve belasting. Wij verzoeken u om voor uw praktijk van alle 
hoofdbehandelaren, een geldige VOG aan te leveren conform onderstaande procedure. 
 
NB: Van de behandelaren die eventueel bij uw praktijk werkzaam zijn moet eveneens een 
VOG beschikbaar zijn, maar hiervoor en voor de archivering ervan bent u zelf 
verantwoordelijk. Een VOG van een bij u werkzame behandelaar hoeft u niet aan te leveren 
bij de gemeente waarmee een contract is gesloten.  
 
De regionale samenwerking heeft het mogelijk gemaakt om één gemeente alle VOG’s voor 
de regio te laten verzamelen. De gemeente Amsterdam is namens de regio gemandateerd 
om dit proces te faciliteren. U hoeft dus slechts één VOG bij de Gemeente Amsterdam aan te 
leveren, die dan geldig wordt geacht voor alle regiogemeenten waarmee u een raamcontract 
heeft gesloten. 
 
U kunt uw VOG op de volgende manier aanvragen: 
 

VOG aanvragen via het gemeenteloket waar u woonachtig bent 
• U print het als bijlage meegezongen aanvraagformulier VOG; 
• U vult punt 1. ‘Invullen door Aanvrager’  in en ondertekend het aanvraagformulier 

VOG; 
• U dient het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier VOG in bij het 

gemeenteloket waar u woonachtig bent; 

                                                
1 De regiogemeenten Zaanstreek-Waterland en Amsterdam Amstelland bestaan uit de 
volgende gemeenten: Beemster, Oostzaan, Zeevang, Landsmeer, Ouder-Amstel, Aalsmeer, 
Amsterdam, Waterland, Purmerend, Amstelveen, Zaanstad, Diemen, Uithoorn, Wormerland 
en Edam-Volendam. 

2 Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt 
voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. 

 



• De kosten bedragen € 30,05 euro en legitimatie is noodzakelijk voor het in 
behandeling nemen van de aanvraag. Deze kosten zijn niet verhaalbaar op 
gemeenten. We attenderen u erop dat u de kosten van uw VOG aanvraag kunt 
verwerken in uw belastingaangifte; 

• Na onderzoek door het Ministerie van Veiligheid en Justitie krijgt u de VOG 
toegestuurd (dit duurt maximaal vier weken na indienen). De VOG moet uiterlijk 15 
mei bij ons binnen zijn; 

• U stuurt uw VOG naar: 
Gemeente Amsterdam 
t.a.v. Regionaal Ondersteuningsteam Jeugdhulp 
Jodenbreestraat 25 
1011 NH Amsterdam. 

 
Voor de openingstijden van het gemeenteloket verwijzen wij u naar uw eigen gemeente.  
Enkele gemeenten zullen ook de mogelijkheid bieden om digitaal de VOG aan te vragen. Als 
u in deze optie geïnteresseerd bent dient u zelf contact op te nemen bij de gemeente waar u 
woonachtig bent om te informeren over deze mogelijkheid.  

 
Wij verwachten de noodzakelijke VOG’s uiterlijk binnen op 15 mei 2015. Als de VOG niet op 
tijd bij ons binnen is kan dit gevolgen hebben voor het contract dat wij met uw praktijk 
gesloten hebben.  
 
Als u onlangs een VOG heeft aangevraagd voor een registratie bij SKJ (Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd) dan kunt u deze niet gebruiken. Ook VOG’s die onlangs zijn 
aangevraagd door zorginstellingen kunt u niet gebruiken. De aanvraagformulieren VOG 
kunnen namelijk verschillen met ons aanvraagformulier.  
 
Wij zijn ons bewust van de relatieve omslachtigheid van de aanvraagprocedure VOG. Wij 
hebben getracht een snellere route te ontwikkelen in samenwerking met de OTD3 / VNG. De 
goede wil en inzet was er zeker, maar het is niet gelukt vanwege technische beperkingen en 
privacy gerelateerde regels. We kunnen u wel melden dat het OTD, ministerie en andere 
instanties zich inzetten om de VOG procedure in de toekomst te vereenvoudigen.  
 
Als u vragen heeft verwijzen we u naar de website www.zorgomregioamsterdam.nl Staat uw 
vraag hier niet bij dan kunt u contact opnemen met het Regionaal Ondersteuningsteam 
Jeugdhulp. U kunt ons bereiken onder het volgende telefoonnummer: 020-2518322. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mede namens de regionale accounthouders Olga Dijkstra en Paulien Oldenburger, 
 
 
Wilmar Hendriks 
Coördinator van het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugdhulp. 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage:  
Aanvraagformulier VOG vrijgevestigde Jeugdhulpaanbieders (hoofdbehandelaren) 
 
 

                                                
3 Ondersteunings Team Decentralisaties 


