Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat
uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een
specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen
die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.
Deze regeling is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Doel is het
bevorderen van veiligheid in activiteiten voor jeugd en, vanaf januari 2015, ook
verstandelijk beperkten en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag
door vrijwilligers.
Een aanvraag voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan nu ook worden
afgewezen alleen op basis van politiegegevens. Tot nu toe kon een VOG alleen
worden geweigerd op basis van justitiële gegevens. Dit is een verbetering en maakt
de VOG nog iets nuttiger (Bron: Rendement.nl).
Komt uw organisatie in aanmerking voor gratis VOG's?








Organisaties kunnen de VOG ook (digitaal) aanvragen, maar daarvoor moet wel
per persoon/vrijwilliger betaald worden. De prijs voor een VOG gaat per 1 maart
2016 omhoog van €30,05 naar €41,35. Klik voor informatie en aanvraagformulier
hier.
Voor enkele organisaties is het mogelijk een gratis VOG voor haar vrijwilligers te
regelen. Vanaf 2015 kunnen organisaties die met kinderen of met mensen met
een verstandelijke beperking werken een gratis VOG aanvragen.
Werken uw vrijwilligers met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke
beperking? Ga naar www.gratisvog.nl om u aan te melden voor de Regeling
Gratis VOG.
Werken er vrijwilligers bij uw organisatie die elders in de wereld zijn geboren en
getogen? Houd er dan rekening mee dat het VOG wordt afgegeven op basis van
alleen Nederlandse justitiële en politiegegevens.

Meer informatie over het aanvragen van een gratis VOG vindt u hier. De procedure
en het aanmeldformulier klikt u hier
Voorwaarden voor verkrijgen gratis VOG
Als uw organisatie gebruik wil maken van de Regeling Gratis VOG moet zij voldoen
aan een aantal voorwaarden die het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt. U kunt
deze voorwaarden op de website van de Dienst Justis, die de gratis verstrekking
mogelijk maakt, in hun geheel terugvinden. Kort gezegd moet u voldoen aan de
volgende voorwaarden:
1. De organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
2. De organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte
vrijwilligersorganisatie (heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een
concurrerende markt). Onder meer uitgezonderd van de Regeling Gratis VOG zijn:
welzijnsorganisaties, scholen, BSO, TSO en peuterspeelzalen en organisaties met
een winstoogmerk.
3. De werkzame vrijwilligers voor de organisatie zijn niet reeds op grond van andere
wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen.

4. Vrijwilligers binnen uw organisaties werken met minderjarigen en/of mensen met
een verstandelijke beperking.
5. De organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van
vertrouwens(contact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers. U
moet óf een link kunnen plaatsen naar informatie op uw website óf een document
uploaden óf uw beleid kunnen omschrijven.
Wat is breder preventief beleid?
Zowel Vereniging NOV als NOC*NSF hebben een stappenplan waarmee u kunt
werken aan de veiligheid binnen uw organisatie. Deze stappenplannen lijken erg op
elkaar, maar de één is voor de sport en de ander voor het brede vrijwilligerswerk.
Kijk hier voor beleidsadviezen van NOC*NSF
Kijk hier voor beleidsadviezen van Vereniging NOV

