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> Retouradres Postbus 20300 2500 EH  Den Haag 

 
 

  

 

 

 

Datum  28 oktober 2015 

Onderwerp Verhoging tarieven VOG en Bibob-advies 

 

 

Geacht college, 

 

Per 1 januari 2016 worden de tarieven van verschillende integriteitsproducten 

verhoogd. Het betreft onder meer de Verklaring Omtrent het Gedrag voor 

Natuurlijke Personen (VOG NP) en het Bibob-advies van het Landelijk Bureau Bibob. 

Dit heeft gevolgen voor uw gemeente. 

 

De kosten voor de integriteitsproducten die het Ministerie van Veiligheid en Justitie 

aanbiedt worden in rekening gebracht bij de aanvragende burgers, bedrijven, 

instanties en bestuursorganen. De tarieven voor de integriteitsproducten 

gezamenlijk zijn nu niet kostendekkend. Al tien jaar of langer zijn de tarieven niet 

meer gewijzigd. De VOG NP kent sinds 2006 dezelfde prijs, een Bibob-advies sinds 

2003. 

 

De tarieven van de producten zullen met een gelijk percentage worden verhoogd. 

Alle aanvragers van integriteitsproducten krijgen te maken met de verhoging: 

overheid, bedrijfsleven en burgers. In veel gevallen wordt de VOG vergoed door de 

werkgevers, burgers ervaren dan geen lastenverzwaring.  

 

Sinds 1 januari 2015 kunnen vrijwilligers die met kinderen of mensen met een 

verstandelijke beperking werken een gratis VOG aanvragen. De gratis-VOG voor 

vrijwilligers wordt gehandhaafd en structureel geborgd, dit verklaart een deel van de 

tariefsverhoging. 

 

De verhoging van het tarief voor de VOG NP is opgenomen in de begroting van het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2016. Behandeling van deze begroting in 

de Eerste en Tweede Kamer heeft echter nog niet plaatsgevonden. Gelet op de 

hieronder beschreven betekenis voor uw gemeente wil ik u met deze brief alvast 

informeren over de voorgenomen verhoging. 

 

Verklaring Omtrent het Gedrag  

Het nieuwe tarief voor het indienen van een aanvraag voor een Verklaring Omtrent 

het Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP) bij gemeenten bedraagt in 2016 € 

41,35. Het bedrag dat uw gemeente overhoudt aan een VOG-aanvraag blijft gelijk, 

namelijk € 7,50. Maandelijks zal er door Justis € 33,85 per aanvraag geïncasseerd 

worden. 

 

Justitiële uitvoeringsdienst 

Toetsing, Integriteit en 

Screening 

Juridische Zaken en 

Uitvoeringsbeleid 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 
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www.justis.nl 
  

  

T  088 99 82200 

F  070 370 79 49 

  

  

Ons kenmerk 

695126 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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Justitiële uitvoeringsdienst 
Toetsing, Integriteit en 

Screening 

Juridische Zaken en 

Uitvoeringsbeleid
  

 

Datum 

22 september 2015 
 

Ons kenmerk 

695126 

 

 

 

 

Deze wijziging betekent dat baliemedewerkers van uw gemeente per 1 januari 2016 

een hoger bedrag moeten vragen aan de burger. Heeft u het tarief van een VOG 

opgenomen in uw legesverordening? Dan zult u deze tijdig moeten aanpassen.  

 

Ook het tarief voor de Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG 

RP) zal worden verhoogd. De VOG RP wordt door bedrijven direct aangevraagd bij 

Justis. De nieuwe VOG-tarieven zullen tijdig worden gepubliceerd in de 

Staatscourant.  

 

Het digitaal aanvragen van de VOG wordt gestimuleerd. Door het digitaal 

aanvragen van een VOG, hoeft de aanvrager geen afspraak meer te maken bij de 

gemeente en kan de aanvrager op ieder moment, vanuit huis of elders een VOG 

aanvragen. Dat gaat snel en gemakkelijk. Daarnaast zijn de kosten voor een 

digitale aanvraag van een VOG lager. De (toekomstige) werkgever start dan de 

aanvraagprocedure. Meer informatie over digitaal aanvragen die uw gemeente 

ook kan gebruiken voor haar eigen communicatie is te vinden op www.Justis.nl.    

 

Bibob-advies 

In 2016 bedraagt het nieuwe tarief van een Bibob-advies van het Landelijk 

Bureau Bibob € 700,-.  

 

Deze wijziging betekent dat uw gemeente per 1 januari 2016 een hogere bijdrage 

in de kosten van een advies moet betalen wanneer u het Landelijk Bureau Bibob, 

onderdeel van Justis, inschakelt. 

 

 

Mocht u vragen hebben over de tariefsverhogingen, dan kunt u contact opnemen 

met Justis via frontdesk.justis@minvenj.nl  

 

 

De Minister van Veiligheid en Justitie 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

 

Namens deze, 

 

 

 

 

C.A.J.F. Verheij 

Algemeen directeur Justis  

Directeur Bureau Bibob 
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