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Regeling van de Minister van Justitie van 29 april 2014,  
houdende wijziging van de Ministeriële Regeling ter 
uitvoering van artikel 32 van de Landsverordening op de 
justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het 
gedrag  
 

 
 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 
 
 

 In overweging genomen hebbende: 
 

 dat het wenselijk is de vergoeding ten bate van de Landskas voor de 

afgifte van een verklaring omtrent het gedrag te verhogen; 

 
 

BESLUIT: 
 

Artikel I 

 

 In artikel 1 van de ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 32 van 
de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen 
omtrent het gedrag wordt “NAf 1,-.“ vervangen door: 
NAf 45,-.   
 

Artikel II 
 

 Artikel I is niet van toepassing op voor de inwerkingtreding van deze 
ministeriële regeling ingediende aanvragen tot een verklaring omtrent het 
gedrag waarop nog niet is beslist. 
 

Artikel III 

 
 1. Deze ministeriële regeling treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad 
is geplaatst, in werking met ingang van de eerste dag van de zevende 
week na de datum van bekrachtiging.  
 2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze ministeriële regeling:  

 a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de 
beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak 

aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de 
Staatsregeling; of,  
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 b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze 
ministeriële regeling niet verenigbaar is met de Staatsregeling. 

 
 
 Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst. 

 
 
 

Negenentwintigste april 2014 

De Minister van Justitie 

                  

 

 

            Uitgegeven de zesde mei 2014          

            De Minister van Algemene Zaken 

            Namens deze, 
                Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING 
 

Algemeen deel 
 

Dit ontwerp is onderdeel van een reeks van maatregelen die de regering 

noodzakelijk acht om de inkomsten van het land te verhogen. Zo is 

onlangs de landsverordening die strekt tot invoering van een aantal 

vergoedingen voor het verstrekken van verblijfsvergunningen en enige 

andere verklaringen in werking getreden (AB 2014, no. 23). 

 
Financiële paragraaf  
 
Op dit moment zijn twee organisaties belast met het behandelen van een 

aanvraag “verklaring omtrent het gedrag” namelijk de Immigratie en 

Grensbewakingsdienst (IGD) en het kantoor van de Advocaat-Generaal 

(AG) van het Openbaar Ministerie. De IGD vervult de front-office- en de 

mid-officefunctie en het kantoor van de AG de back-officefunctie.  

 

Het behandelingssysteem van aanvragen en beslissen is geheel 

geautomatiseerd waardoor het thans beter mogelijk is binnen de wettelijke 

termijnen (van 28 dagen) een verklaring omtrent het gedrag te kunnen 

verstrekken. Het aantal aanvragen van een VOG is stijgende en het aantal 

verstrekkingen zal naar verwachting nog verder toenemen als gevolg van 

de verkorte behandelingstijd.  

 

Volgens de geldende ministeriële regeling wordt voor de afgifte van een 

verklaring omtrent het gedrag ten bate van de Landskas een bedrag 

geheven van NAf 1,-. De opbrengsten door de verhoging van de 

vergoeding voor de afgifte van een VOG liggen zodoende naar schatting op 

NAf 132.000,- (namelijk 135.000 minus 3.000).   

 

Behandelingskosten 

VOG 

Aantal 

aanvragen 

Leges Inkomsten 

 3000 45 135.000,- 

 

Artikelsgewijs deel 
 
Artikel I  
 
Artikel 32 van de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de 

verklaringen omtrent het gedrag bepaalt dat de verklaring omtrent het 

gedrag en het in artikel 17 bedoelde formulier vrij van zegel zijn. Het in 

artikel 17 bedoelde formulier betreft het verzoekformulier tot afgifte van 

een VOG. Volgens de tweede volzin van artikel 32 bepaalt de minister het 

bedrag dat ten bate van de Landskas kan worden geheven voor de afgifte 

van een VOG.  

 

Volgens de huidige ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 32 van 

de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen 

omtrent het gedrag wordt een bedrag van NAf 1,- geheven voor de afgifte 

van een verklaring omtrent het gedrag. Deze regeling is ondertekend op 

12 augustus 1969 en in werking getreden op 16 september 1973.1 Het 

bedrag in de regeling is sindsdien niet geïndexeerd of anderszins 

verhoogd. Met dit ontwerp wordt de vergoeding voor afgifte gesteld op NAf 

45,-. Dit bedrag is vergelijkbaar met, bijvoorbeeld, de kosten voor het in 

                                                 
1 P.B. 1969, no. 114.  
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behandeling nemen van een identiteitskaart, waarvoor eveneens een 

vergoeding van NAf 45,- is voorgeschreven (Hoofdstuk 5, onderdeel a, van 

de Tarieventabel bij de Legesverordening).  

 

Artikel II 

 

Bij verzoekers die voor de inwerkingtreding van deze ministeriële regeling 

een aanvraag hebben ingediend, zal de gerechtvaardigde verwachting 

bestaan dat een vergoeding van NAf 1,- is verschuldigd. Gelet daarop zal 

de nieuwe vergoeding van NAf 45,- alleen worden geheven voor na de 

inwerkingtreding van deze ministeriële regeling ingediende aanvragen.   

 

 

De Minister van Justitie 

 
 
 
 

 

 

 

             

 

 

 

             


