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Interpretatiedocument Verklaring van geen bezwaar als alternatief voor VoG
In deze interpretatie is aangegeven dat ten behoeve van Registratie in het Register Veilig
Werken met Explosieven een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) als alternatief gebruikt kan
worden voor een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) met de competentieprofielen 11, 12, 13 en
38, zoals vereist in paragraaf 3.2 van het Registratieschema voor het Register veilig werken
met explosieve stoffen en in de (toelichting op de) Arboregeling.
Aanleiding
Voor de medewerkers van organisaties die werken met een veiligheidsrisico is het noodzakelijk
om bij indiensttreding te beschikken over een VGB. Door een van deze organisaties is aan
VOMES verzocht of de verplichting van het aanleveren van een VoG kan vervallen indien men
kan aantonen over een geldig VGB te beschikken. Dat roept de vraag op wat de verschillen
tussen een VoG en de VGB zijn. Hieronder is een analyse van de verschillen weergegeven ter
onderbouwing van de interpretatie.
Analyse
 Het doel van de VoG komt overeen met het doel van de VGB: fysieke en staatsveiligheid.
 Het onderzoek in het kader van de VGB is diepgaander dan de VoG, zie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-enantwoord/wanneer-vindt-er-een-veiligheidsonderzoek-plaats.
Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of er strafbare feiten op naam van de
aanvrager staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VoG
aanvraagt. Dat is betreft dus een administratieve controle. De VGB (vanaf niveau C) gaat
verder en wordt uitgevoerd door de AID of de MIVD1. Hierbij wordt niet alleen naar strafbare
feiten gekeken, maar ook naar bijv. persoonlijke gedragingen, financiële kwetsbaarheden
en verslavingsgevoeligheid.
 Door de minister van BZK worden functies aangewezen waarvoor de eis voor VGB’s geldt.
De relevantie van de eis is daarmee specifiek gemaakt.
 Indien men beschikt over een VGB (vanaf niveau C) is impliciet voldaan aan de eisen voor
een VoG. Met een VGB (vanaf niveau C) wordt dus voldaan aan de VoG eis.
Interpretatie
Indien door de aanvrager van de registratie aangetoond wordt dat hij op het moment van
aanvraag over een geldig VGB op minimaal niveau C beschikt, vervalt de eis van het
aanleveren van een VoG voor de screeningsprofielen 11, 12, 13 en 38.
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Zie https://www.aivd.nl/onderwerpen/taken-van-de-aivd en https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken
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