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HANDLEIDING AANVRAAG VOG 

Ben je werkzaam in de zorg en heb je een VOG nodig dan kun je de aanvraag hiervoor eenvoudig digitaal via het ZilliZ 
portaal vog.zilliz.nl doen. Voor het laagste aanvraagtarief van € 3,72 excl. BTW (is € 4,50 incl. BTW) wordt jouw VOG 
aanvraag via onze partner (Mijnvogaanvraag.nl) verwerkt.  
 
Stappenplan: 

1. Aanvraag indienen en het aanvraagtarief (€ 4,50 incl. BTW)  afrekenen via iDeal. 
2. Vanuit Justis.nl ontvang je binnen 2 werkdagen een e-mail met je persoonlijke code. 
3. Inloggen bij Justis.nl via digi-D. Hier reken je de gebruikelijke kosten* van Justis.nl af via iDeal.  
4. De VOG wordt door Justis.nl per post verstuurd naar het postadres dat bekend is bij de gemeente. 

* De kosten van Justis.nl zijn €33,85. 
 
Ben je in loondienst dan vult de organisatie het eerste deel van de aanvraag in. De organisatie ontvangt een 
persoonlijke code en stuurt deze naar de medewerker. De medewerker doet vervolgens zelf zijn/haar VOG aanvraag 
in de Justis.nl omgeving van de Rijksoverheid.  
 
Ben je zelfstandige dan kun je eventueel ook zelf een VOG aanvragen. De VOG die dan verstrekt wordt staat op naam 
van jou als zelfstandige. Je kunt deze VOG voor verschillende opdrachtgevers gebruiken mits de opdrachtgever een 
VOG zonder organisatienaam accepteert. De wens van opdrachtgever is dus bepalend voor de wijze waarop de VOG 
voor een zelfstandige moet worden aangevraagd. 
 

Hoe vraag je de VOG aan? Ga naar https://vog.zilliz.nl 

 

Klik rechtsboven op AANVRAGEN om jouw aanvraag direct te doen. 

  
Vul de gegevens in, ga akkoord met de Algemene Voorwaarden en kies Aanvraag controleren en betalen.  

https://vog.zilliz.nl/
https://vog.zilliz.nl/aanvragen
https://vog.zilliz.nl/
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Controleer je gegevens en klik op Ga naar betalen als de gegevens juist zijn ingevuld. 

 

 
 

Je wordt dan doorgeleid naar het iDeal betalingsscherm. Kies de juiste bank en volg de stappen voor betaling van het 

aanvraagbedrag. Hierna ontvang je een bevestiging dat je aanvraag verwerkt wordt. 

 

          
 

Na ontvangst van je persoonlijke code kun jij of de medewerker of zzp’er (in geval van aanvraag door een organisatie) 

de aanvraag in justis.nl verder afronden via DigiD. De gebruikelijke kosten die aan justis.nl betaald moeten worden, 

bedragen € 33,85. Dit betaal je via iDeal in het vervolg van de aanvraag. 

 

Na volledige afronding van dit proces wordt de VOG per post naar het huisadres van de medewerker of zzp’er 

verzonden. Dit is altijd het laatst bekende adres volgens de gemeentelijke administratie. 


