
AANPAK VOG

WAT BETEKENT DE VOG?
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit 
het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het 
gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of 
het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring 
Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. 

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan 
nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te 
verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) 
trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans 
dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de 
sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een 
VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met 
minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere 
kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus 
neemt. 

Voor vrijwilligers van sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties 
zijn) is de VOG gratis.
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GRATIS EEN VOG AANVRAGEN DOE JE ZO:
1.  Meld je vereniging aan op www.gratisvog.nl    

 Voer de gegevens van je vereniging in. Om in aanmerking te   
 komen voor de Gratis VOG regeling moet de vereniging preventief  
 beleid hebben. Denk aan gedragsregels, een duidelijk    
 aannamebeleid, en het hebben van een vertrouwenscontact- 
 persoon. De aanvraag wordt beoordeeld door NOC*NSF. Zij geeft  
 advies aan het ministerie van Justitie en Veiligheid om een   
 vereniging toe te laten tot de regeling, of te weigeren.    
 Uiterlijk 8 weken na je aanvraag ontvang je hierover bericht.

2.  Vraag e-Herkenning aan        
 Mag jouw vereniging gebruik maken van de regeling? Dan   
 vraag je eHerkenning aan. Vergelijk het met DigiD, maar dan voor  
 organisaties. Voor de VOG-aanvraag is betrouwbaarheidsniveau  
 EH1 voldoende. Er zijn diverse aanbieders van eHerkenning en de  
 kosten variëren van €0 - 20 per jaar.

3.  VOG klaarzetten          
 Via deze link zet je de aanvraag in gang. Je geeft aan waarop   
 iemand gescreend moet worden: omgang met personen en   
	 minderjarigen	(profiel	84)	en/of	mensen	met	een	verstandelijke		
	 beperking	(profiel	85)	en	vult	de	naam	en	het	e-mailadres	van	de		
 vrijwilliger in. Hij of zij krijgt een link om de rest van de gegevens  
 in te vullen en akkoord te geven.

http://www.gratisvog.nl
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6.  De vrijwilliger vult het formulier in
 Degene die gescreend wordt logt in met DigiD, vult de gegevens  
 aan en geeft akkoord. De screening wordt uitgevoerd. Wordt de  
 aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG binnen enkele dagen bij  
 de vrijwilliger op de mat.
7.  VOG inleveren bij de vereniging 
 De vrijwilliger levert de originele VOG in bij de club. That’s it.

Succes met het aanvragen van de VOG. Heb je nog vragen?
Laat het ons weten via info@vitaalverenigen.nl.

mailto:info%40vitaalverenigen.nl?subject=

