
 
 

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
VOG verplicht voor bestuurder van Tsjechische s.r.o. 
 
Bij het starten van ondernemingsactiviteiten in Tsjechië dient een Verklaring Omtrent het Gedrag / uittreksel uit het 
strafregister worden overlegd. 
 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (“VOG”) moet u in Nederland aanvragen bij de gemeente waar u bent of (laatstelijk) 
was ingeschreven. Als u Nederlander bent en al vanaf oktober 1994 of eerder niet meer in Nederland woont, moet u de 
VOG aanvragen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Voor meer informatie zoek onder VOG 
op www.rijksoverheid.nl. 
 
Als uw laatste officiële woonplaats Tsjechië is, heeft u geen VOG nodig maar volstaat een uittreksel uit het Tsjechische 
strafregister. Dit hoeft u zelf niet aan te vragen, maar wordt bij het aanvragen van de handelsvergunning (zie hierna) 
door de betreffende ambtenaar online aangevraagd. 
 
Het kan voorkomen dat de Nederlandse gemeente waar u de VOG wil aanvragen het  aanvraagformulier niet accepteert, 
met als reden dat er geen "opvragende instantie" is. 
 
Vermeldt u hier dat de VOG benodigd is voor de Tsjechische autoriteiten bij het starten van een onderneming(svorm). 
 
De ministeriele verordening is opgesteld door het Tsjechische Ministerie van Justitie en is gebaseerd op artikel 32 lid 4 
van de Tsjechische Handelswet. 
CZ ministeriële verordening nr. 414/2011: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-414  

§ 22  

(1) Prokazuje-li se bezúhonnost fyzické osoby cizince, k návrhu na zápis se přikládá  

a) výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, 

jehož je cizinec občanem, nebo státu, kde pobýval v posledních třech letech po dobu nejméně třech měsíců,  

indien de vreemdeling zijn goed gedrag dient te bewijzen, dient hij het uittreksel van het strafregister of een 

gelijkwaardig document uitgegeven door een rechterlijk of bestuurlijk orgaan van de staat, waarvan de 

vreemdeling ingezetene is, of van de staat, waar hij de afgelopen drie jaar gedurende minstens 3 maanden heeft 

verbleven voor te leggen. 

Deze informatie is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Nederlandse ambassade in Praag en Hartmanova.eu 
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