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grensoverschrijdend gedrag te verkleinen?
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1.

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het 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/kwetsbare doelgroepen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag
staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Een VOG is alleen gekoppeld aan een
strafrechtelijke veroordeling. Voor meer informatie klik hier.
Een tuchtrechtelijke veroordeling heeft dus geen invloed op het verkrijgen van een VOG. Een
tuchtuitspraak wordt wel geregistreerd in het landelijke register tuchtuitspraken in de sport. Dit
register is voor alle verenigingen en bonden te bevragen via: miriam.reijnen@nocnsf.nl

2.

Waarom is een VOG belangrijk?
Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen/kwetsbare groepen, in een veilige
omgeving kunnen sporten. Sportverenigingen en sportbonden hebben de plicht om maatregelen te
nemen die grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke
maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van
bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die
eerder in de fout zijn gegaan met kinderen/kwetsbare personen, 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 kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je
leden serieus neemt. Naast de VOG zijn er ook andere maatregelen die genomen kunnen worden
om de kans op grensoverschrijdend gedrag te verkleinen.

3.

Hoe lang is een VOG geldig?
Het aanvragen van een VOG is een momentopname, dit zegt niets over de toekomst van iemand.
Daarom is het als organisatie raadzaam om elke 3 jaar opnieuw een VOG voor iemand aan te
vragen. Mocht er in de tussentijd iets zijn voorgevallen, dan komt dat aan het licht. Ook is het aan
te raden om de VOG opnieuw aan te vragen wanneer iemand langere tijd geen werkzaamheden
voor de organisatie verricht heeft. Wanneer een VOG gevraagd wordt voor de meeste
veroordelingen 4 jaar teruggekeken. Voor de ernstige veroordelingen en zedenzaken wordt
levenslang teruggekeken.

4.

Wanneer komt een vrijwilliger in aanmerking voor de gratis VOG-regeling?
Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG, dient een vrijwilliger aan de criteria te voldoen
(komt in contact met jeugd/kwetsbare groepen). Dit betreft zowel vrijwilligers die een functie
vervullen bij een sportvereniging, als vrijwilligers die rechtstreeks voor een bond werken
(bondsvrijwilligers). Andere functionarissen in de sport (bijvoorbeeld personen die meer betaald
krijgen dan alleen een vrijwilligersvergoeding) komen niet in aanmerking voor een gratis VOG!

5.

Welke organisaties kunnen deelnemen aan de regeling gratis VOG-regeling?
Wanneer de organisatie een sportorganisatie is die geen winstoogmerk heeft en waarbij het werk
uitgevoerd wordt door vrijwilligers en voldaan is aan bovenstaande criteria, kan deelgenomen
worden aan de regeling gratis VOG.

6.

Hoe kunnen de gratis VOG’s worden aangevraagd?
a.
Meld je organisatie aan via www.gratisvog.nl
Bij het aanmelden voer je een aantal gegevens van de organisatie in, waaronder het KVKnummer. Daarnaast beantwoord je vragen waarmee getoetst wordt of je aan de voorwaarden
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voor de Regeling Gratis VOG voldoet. Hiervoor moet je onder andere laten zien dat je breder preventief
beleid voert, door middel van het uploaden van documenten en/of het verwijzen naar de website van je
organisatie.
NOC*NSF geeft vervolgens een advies aan het ministerie van VWS, waarna je maximaal 8 weken later
(maar waarschijnlijk eerder) bericht krijgt of je bent toegelaten tot de Regeling Gratis VOG.
Meer informatie over het breder preventief beleid vind je hier.
b.
Vraag e-Herkenning aan
Als je voor je organisatie VOG’s gaat aanvragen (na goedkeuring van deelname door het ministerie), dan
moet je organisatie een e-Herkenning hebben, omdat het om betrouwbare en persoonlijke gegevens
gaat. Je kan eHerkenning aanvragen via de site https://www.gratisvog.nl/procedure/e-herkenning.
Voor de VOG-aanvraag is een betrouwbaarheidsniveau 1 voor eHerkenning voldoende. De kosten voor
het aanvragen van een e-Herkenning liggen tussen de € 3,00 en € 15,00 per jaar.
c.
Klaarzetten van de VOG voor de vrijwilliger
Als vereniging of bond neem je de eerste stap voor het aanvragen van een VOG. Dit doet je via deze
link: https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm
Hier log je in met je e-Herkenning, waardoor het systeem je organisatie zal herkennen. Hierdoor is de
VOG gratis voor je vrijwilligers.
Je kiest voor ‘algemeen screeningsprofiel’ en vervolgens geef je aan dat het gaat om omgang met
minderjarigen (profiel 84) en/of mensen met een verstandelijke beperking (profiel 85). Mocht de
vrijwilliger binnen je club ook omgaan met gevoelige informatie of financiën, dan kun je dat als extra
optie (gratis) laten screenen. Daarna vul je de volgende gegevens in voor de vrijwilliger: volledige naam
en e-mailadres.
Vervolgens ontvangt de vrijwilliger een e-mail met een link naar het formulier (zie punt 4).
d.
De vrijwilliger voor wie de VOG aangevraagd wordt, rondt de aanvraag af
De vrijwilliger kan met zijn of haar DigiD inloggen en vult de benodigde gegevens aan. Het COVOG
(Centrum Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag) beoordeelt de aanvraag en na goedkeuring, ontvangt
de vrijwilliger de VOG per post.
e.
De vrijwilliger overhandigt de VOG aan de organisatie
De vrijwilliger laat de originele VOG zien aan de club . Het origineel blijft daarmee in bezit van de
vrijwilliger. De club registreert datum van de VOG (in ledensysteem of exceloverzicht).

LET OP: een VOG is niet gratis indien deze aangevraagd wordt via de gemeente of digitaal zonder dat de
organisatie een bevestiging heeft gehad van toelating Regeling Gratis VOG!
7.

Welke profielen moeten bij de gratis VOG worden aangekruist?
Om in aanmerking te komen voor een gratis VOG, dient profiel 84 en/of 85 verplicht ingevuld te
worden. Wanneer een VOG aangevraagd wordt, dient geklikt te worden op ‘algemeen
screeningsprofiel’, vervolgens kan bij ‘personen’ geklikt worden op 84 en/of 85. Daarnaast is het
mogelijk om andere profielen aan te kruisen, bijvoorbeeld voor de functie van penningmeester.

8.

Op welke punten wordt iemand getoetst voor de VOG (screeningsprofiel)?
De sportorganisatie onderneemt altijd de eerste actie bij een VOG-aanvraag. Bij de voorbereiding
van een VOG-aanvraag kan een vereniging of bond zelf aangeven op welke punten ze willen dat de
desbetreffende persoon getoetst wordt. Wanneer het iemand is die in zijn/haar functie te maken
heeft met kinderen en/of kwetsbare groepen dan moet die persoon in ieder geval gescreend
worden op de categorie ‘Personen’. Je kan een vrijwilliger altijd op meer punten, voor
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meerdere functies binnen de vereniging, screenen, bijvoorbeeld ten behoeve van een
penningmeester. Klik hier voor het downloaden van de handleiding.
9.

Wanneer wordt een aangevraagde VOG toegekend?
Bij de aanvraag van een VOG onderzoekt de overheid of er geen strafbare gedragingen op de naam
van de aanvrager staan. Als er sprake is van strafbare gedragingen, dan beoordeelt het Centraal
Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de
verklaring is aangevraagd. Zo zijn bijvoorbeeld voor het beroep van onderwijzer andere strafbare
feiten van belang dan voor de functie van accountant. Bij de aanvraag wordt daarom aangegeven
voor welke functie deze wordt aangevraagd en op welke aspecten moet worden getoetst. Is er geen
reden om aan te nemen dat iemands verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor
zijn/haar VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend.

10. Hoe lang duurt het voordat iemand een VOG in zijn bezit heeft?
Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van Dienst Justis beslist namens de
minister van Veiligheid en Justitie of iemand een VOG krijgt. Dit gebeurt binnen 4 weken. In de
praktijk krijgt iemand zijn/haar VOG meestal binnen 1-1,5 week. Als uit het onderzoek van het
COVOG blijkt dat iemand in aanraking is geweest met Justitie, gaat zij na of dat relevant is voor het
doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. In dat geval duurt het vaak langer dan 2 weken voordat
iemand bericht krijgt. Indien de COVOG beoordeelt dat de VOG wordt afgegeven, krijgt de
vrijwilliger op papier een gewaarmerkte VOG thuisgestuurd die hij/zij kan tonen aan de
sportvereniging.
11. Wat moet iemand doen als hij/zij geen VOG toegewezen krijgt?
Als een VOG niet wordt afgegeven dan betekent dat, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon
de betreffende functie gaat vervullen. Zij geven een VOG niet af als de veroordeling die er geweest
is, gebaseerd is op een strafbaar feit dat bij uitoefening van de functie waarvoor de VOG wordt
aangevraagd risico vormt. Zo zal een aanvraag voor een penningmeester afgekeurd worden als
deze voorheen fraude heeft gepleegd. Een toekomstige trainer wordt daar niet op afgekeurd.
Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de COVOG, dan wordt de persoon zelf (en niet de
sportvereniging of bond) daarover geïnformeerd. Hij/zij kan dan dus geen VOG laten zien aan de
vereniging en dus ook niet worden benoemd in de functie. Is de VOG geweigerd dan kan de
betrokkene wel bezwaar indienen bij het ministerie. Hoe dit gedaan kan worden staat vermeld op
de website van de Rijksoverheid.
12. Wat moet een vereniging doen als een vrijwilliger geen VOG kan tonen (omdat deze niet is
afgegeven)?
Als de VOG niet wordt verstrekt dan raden wij aan deze persoon niet in te zetten voor de club,
omdat:
- er een verhoogd risico voor uw vereniging aanwezig is;
- op deze wijze bij uw vereniging sprake is van een consistent beleid;
- u aan de leden een signaal afgeeft waaruit blijkt dat uw vereniging streeft naar een veilig
sportklimaat voor iedereen;
- het weren van bepaalde personen uit de gehele sport een preventieve werking heeft. Dat is in
het belang van zowel de sport als de maatschappij.
Ook als blijkt dat een reeds betrokken vrijwilliger geen VOG kan overleggen, nadat Justis de
risicoanalyse heeft gemaakt, dan is dat voldoende reden om afscheid van deze vrijwilliger te
nemen. Mocht u de mogelijkheden willen bekijken om deze persoon op een andere functie in te
zetten, dan adviseren we om daarvoor weer een nieuwe VOG te laten aanvragen. Maar bedenk
dat er dan wel een verhoogd risico voor uw vereniging aanwezig is.
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13. Als iemand geen VOG krijgt verstrekt, wordt dan bekend gemaakt op welke punten deze VOGaanvraag is afgewezen?
Ja, alleen de aanvrager (de persoon die de VOG-aanvraag indient) ontvangt hierover informatie.
Wanneer de COVOG voornemens is om, namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, geen
VOG af te geven, dan maakt zij dit schriftelijk kenbaar door de aanvrager op de hoogte stellen van
dit voornemen. In de brief staan de redenen van de voorgenomen afwijzing. De aanvrager kan
hierop reageren door schriftelijk een zienswijze in te dienen. In deze beschikking staan de
overwegingen welke ten grondslag liggen aan de afwijzing. De aanvrager kan vervolgens binnen 6
weken bezwaar maken tegen het besluit volgens de bepalingen van de Algemene wet
bestuursrecht. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.
14. Waar moet een vereniging of bond rekening mee houden bij het klaarzetten/aanvragen van een gratis
VOG?
Jouw organisatie moet in het bezit zijn van eHerkenning. eHerkenning zorgt ervoor dat bedrijven en
organisaties zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze electronisch zaken regelen met de
overheid. Heeft jouw organisatie nog geen eHerkenning,dan kan dit worden aangevraagd via deze
link. (Voor de VOG-aanvraag is een betrouwbaarheidsniveau 1 voor eHerkenning voldoende. De
kosten voor het aanvragen van betrouwbaarheidsniveau 1 liggen tussen de € 3 en € 15,00 per jaar,
afhankelijk van de aanbieder. Het aanvragen van eHerkenning duurt ongeveer 2 werkdagen)
Daarnaast heeft een vereniging of bond de volgende gegevens van de persoon nodig, voor wie een
VOG moet worden aangevraagd:
- naam en en e-mailadres.
15. Waar moet een persoon op letten bij het aanvragen van een (gratis) VOG?
Om een VOG digitaal aan te vragen, moet iemand in het bezit zijn van een DigiD. Een DigiD is een
persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee een individu zich kan inloggen op websites
van de overheid om zaken te regelen. Heeft de vrijwilliger nog geen DigiD, dan kan dit worden
aangevraagd via https://digid.nl/aanvragen.
16. Kunnen er meerdere VOG’s per persoon worden aangevraagd?
Ja, dat kan. Wanneer iemand voor meerdere organisaties een functie uitoefent waarvoor een VOG
wordt verlangd, dan kan hij/zij voor ieder van deze organisaties/ functies een nieuwe VOG
aanvragen. Een VOG wordt immers altijd voor een specifieke functie aangevraagd en verliest als
kopie ook zijn waarde.
17. Wanneer iemand binnen de vereniging van functie wisselt, moet diegene dan voor zijn nieuwe functie
ook een nieuwe VOG aanvragen?
Dat is afhankelijk van de afspraken die binnen de vereniging zijn gemaakt. In principe hoeft er alleen
een nieuwe VOG te worden aangevraagd, als voor de nieuwe functie een ander screeningsprofiel is
gewenst (zie ook vraag 9) of wanneer de eerdere VOG-aanvraag langer dan 3 jaar geleden is.
18. Wat is de geldigheidsduur van een VOG?
De VOG is een momentopname. Aan de VOG is geen geldigheidsduur verbonden. De aanvrager van
de VOG, in dit geval de sportvereniging of sportbond, bepaalt hoe recent de VOG moet zijn.
NOC*NSF adviseert om iedere 3 jaar de VOG-aanvraag te herhalen. Wanneer iemand langere tijd
uit beeld is geweest, is het raadzaam opnieuw een VOG aan te vragen/klaar te zetten.
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19. Wanneer een vrijwilliger functies bij verschillende sportverenigingen en/of sportbonden uitvoert, kan
hij zijn VOG dan voor elke functie aanvragen?
Ja, dat kan. Wanneer meer organisaties een VOG van hem/haar verlangen, dan zal hij/zij voor
iedere organisatie een aparte VOG moeten aanvragen en overhandigen (een VOG wordt immers
voor een specifieke functie aangevraagd en verliest als kopie zijn waarde).
N.B. : Mocht het gaan om vergelijkbare functie, dan kan een organisatie ervoor kiezen om een VOG
te accepteren die door een andere organisatie is klaargezet. De vrijwilliger zou dan het origineel
kunnen laten zien en vervolgens een kopie daarvan afgeven aan de organisatie.
20. Vanaf welke leeftijd stel je als vereniging een VOG ‘verplicht’?
NOC*NSF adviseert verenigingen om voor iedereen die zelfstandig training geeft een VOG aan te
vragen. Voor assistenten het advies om vanaf 16 jaar een VOG aan te vragen.
21. Kan een minderjarige zelf een VOG aanvragen?
Met een BSN kan een DigID worden aangevraagd. Een minderjarige is in bezit van BSN.
Zie: https://gratis.vog.nl/procedure/digid-voor-vrijwilligers Vanaf 12 jaar worden strafrechtelijke
gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem vastgelegd. Vanaf deze leeftijd kan een persoon
daarom een VOG-screening ondergaan!
22. Als een trainer uit het buitenland komt, in welke gevallen kan hij dan een VOG in Nederland aanvragen?
Een ieder kan een VOG aanvragen. Echter de VOG zegt alleen iets over de strafrechtelijke gegevens
in de Nederlandse Justitiële Documentatie. Dit betreffen dus strafrechtelijke feiten die in Nederland
gepleegd zijn of onherroepelijke vonnissen vanuit een EU-lidstaat of verdragsland van personen
met een Nederlandse nationaliteit. Het is dus niet in alle gevallen zinvol om een VOG aan te vragen.
Dit ligt aan de nationaliteit van de aanvrager en de plaats waar deze verbleven heeft.
In principe kan een ieder een VOG aanvragen, niet alleen Nederlandse staatsburgers. Wel is het zo
dat de VOG alleen iets zegt over de antecedenten die in het JDS (Nederlands) bekend zijn.
Een Belg zal in beginsel een Belgische verklaring (of soortgelijk) moeten overleggen. In België
spreekt men over een uittreksel strafregister. Voorheen heette dit een bewijs/getuigschrift van goed
gedrag en zeden
(https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_s
trafregister
Wanneer een Belg (= niet Nederlander met andere EU nationaliteit) een Nederlandse VOG
aanvraagt, zal (alleen wanneer daarbij aangegeven is dat hij met minderjaren/kwetsbaren werkt) ook
het register in het betreffende land geraadpleegd worden. NOC*NSF adviseert om beide te doen,
voor het geval dat men niet aangeeft dat hij/zij met minderjaren/kwetsbaren werkt. Wanneer
iemand een buitenlandse (EU) nationaliteit heeft en met kwetsbaren gaat werken
(kinderen/gehandicapten) dan wordt altijd het register in het betreffende EU land geraadpleegd.
Hoe werkt dat bij trainers die niet uit een EU land komen, maar uit een ander land?
Alleen de registers van EU-landen kunnen worden geraadpleegd.
Hoe werkt dat met trainers die al in verschillende landen hebben gewerkt/gewoond?
Niet alle landen hanteren een VOG-systematiek. Nederland is daar vrij uniek in. Wanneer een trainer
in verschillende landen gewoond/gewerkt heeft, is het raadzaam om van deze landen een
integriteits- verklaring te vragen, wanneer deze landen voorzien in een dergelijke
verklaring/uittreksel (soortgelijk als VOG). Tenzij de trainer de Nederlandse nationaliteit heeft, dan
worden de strafrechtelijke gegevens gedeeld met Nederland.
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23. Moeten trainers/vrijwilligers die werkzaam zijn bij de politie een VOG aanvragen?
VOG defensie kan als VOG sport gelden, als er maar voldaan wordt aan dezelfde
screeningsnummers, dus die gelden voor sport. Wel evengoed de VOG om de 3 jaar herhalen, want
justitie kijkt 4 jaar terug op strafblad (alleen zeden onbeperkt!)
24. Kan een trainer/vrijwilliger in aanmerking komen voor een VOG na beëindiging van een straf (bijv
drugsdelict)?
Het is goed mogelijk dat er voldoende grond gevonden wordt voor een VOG-weigering voor het
werken met kwetsbaren/minderjarigen in geval van drugsdelicten. Een en ander hangt af van de
omstandigheden van het geval, de zogenoemde belangenafweging. Daarbij wordt o.a. gekeken
naar het aantal delicten, de afdoening en het tijdsverloop. Deze beoordeling wordt in de
beschikking (tot weigering van de) VOG uiteengezet.
25. Wat zijn goede voorbeelden van verenigingen die voldeden aan de voorwaarden van de gratis VOGregeling
• MHC Beuningen (www.mhcbeuningen.nl)
• Tafeltennisvereniging Dokkum (duidelijke/korte info) http://ttv-dokkum.nl/omgangsregels/)
• BC’67 Veghel (https://www.bc67veghel.nl/verklaring-ongewenst-gedrag-vog/)
• Handbalvereniging Beek en Donk (https://hvbedo.nl/verenigings-info/beleid-veiligsportklimaat/)
• Watersportvereniging Hoorn (https://www.wsvh.nl/vereniging/veilig-sportklimaat/)
• Duikvereniging ‘Het Onderwaterbos’ Rijnsburg (https://www.onderwaterbos.nl)
26. Hoe controleer je de echtheid van de VOG en hoe bewaar je de gegevens hiervan?
De controleprocedure moet aan een paar punten voldoen, maar in de praktijk blijkt dat vrijwel geen
enkele organisatie daarmee bekend is. Meestal wordt een VOG gescand en naar het
belanghebbende bedrijf gemaild. Maar: de originele, geldige VOG moet worden gecontroleerd op
echtheid. Die echtheidskenmerken kun je niet controleren aan de hand van een scan of kopie. Een
dergelijke controle heeft geen rechtsgeldigheid. Het komt er dus op neer dat je een VOG in persoon
moet laten zien.
Géén kopie bewaren
Om de procedure netjes af te ronden leg je de naam van de vrijwilliger in kwestie vast, noteer je
daarbij op welke datum de VOG door Justis is verstrekt en wanneer het origineel op echtheid is
gecontroleerd. De originele VOG blijft van degene om wie het gaat. Het is niet nodig en zelfs af te
raden een scan of kopie te maken voor dossiervorming, omdat je volgens de AVG moet aantonen
dat die (gevoelige) gegevens nodig zijn. Een overzicht in excel of een ander eenvoudige registratie
voldoet prima.
Liever niet mailen
In verband met privacy-issues is het sowieso onverstandig de VOG te mailen. Jouw persoonlijke,
gevoelige gegevens (zoals naam, adresgegevens, geboortedatum) komen dan in mailsystemen waar
ze niet horen. Je hebt er geen controle meer over: wie heeft het document in de inbox, aan wie is
het doorgestuurd, wanneer wordt het verwijderd, etc. Vaak bestaan hier binnen organisaties ook
geen procedures voor, terwijl dat volgens de AVG wel zou moeten. Merk op dat de overheid de
VOG ook nooit digitaal toestuurt. Hoe je hem ook aanvraagt, hij wordt altijd per post toegestuurd,
en uitsluitend geadresseerd aan de persoon om wie het gaat.
27. Wat zijn, naast de VOG, nog meer maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op
grensoverschrijdend gedrag te verkleinen?
Misbruik kan helaas nooit 100% worden voorkomen en het vragen van een VOG van
vrijwilligers en betaalde krachten is slechts één van de maatregelen ter preventie van
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grensoverschrijdend gedrag. Andere maatregelen die een sportbond of sportvereniging kan nemen,
zijn bijvoorbeeld het maken van een risicoanalyse, het aanstellen van een
Vertrouwenscontactpersoon (VCP) of het opstellen van gedragsregels voor de begeleiders. Meer
informatie over de preventie van grensoverschrijdend gedrag binnen de sport en maatregelen die
een sportvereniging kan nemen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, zijn opgenomen in
de het stappenplan. Dit stappenplan is speciaal door NOC*NSF ontwikkeld om sportbestuurders en
vrijwilligers van sportverenigingen te ondersteunen bij het creëren van en sociaal veilige
sportomgeving. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de
vertrouwenscontactpersoon (VCP) van je sportbond of het Centrum Veilige Sport Nederland
(www.centrumveiligesport.nl).

Staat je vraag hier niet bij? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid of neem contact op met
NOC*NSF – Contactpunt VOG (via email: vog@nocnsf.nl).

