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De VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) binnen de vereniging  

 

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 bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend 

als bewijs van goed gedrag. 

 

2. Waarom is een VOG belangrijk? 

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige 

omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging, , is het een taak om maatregelen te nemen die 

Seksuele Intimidatie 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 en of begeleiders. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn 

gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging 

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.  

 

3. Hoeveel kost een VOG? 

Voor een elektronische aanvraag van een VOG betaalt u €24,55. De kosten voor het aanvragen 

van een VOG bij de gemeente bedragen € 30,05. In 2014 kunnen de kosten voor het aanvragen 

van de VOG voor vrijwilligers die voldoen aan de criteria via NOC*NSF worden vergoed.   

   

4. Hoe kan een VOG worden aangevraagd? 

Een VOG kan digitaal worden aangevraagd (we noemen dit een elektronische VOG) of 

rechtstreeks bij de gemeente. Het voordeel van de elektronische VOG is dat het tijd bespaart 

(iemand hoeft niet meer naar het gemeentehuis om de aanvraag af te geven) en dat de kosten 

lager zijn. De sportvereniging onderneemt altijd de eerste actie bij een VOG-aanvraag, zowel bij 

een elektronische VOG als bij een aanvraag via de gemeente. Vervolgens maakt de persoon, 

voor wie de VOG wordt aangevraagd, de VOG-aanvraag definitief. 
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Via de onderstaande links vindt je meer informatie over het aanvragen van een VOG: 

- Ben je een sportvereniging en wil je een VOG aanvragen voor personen die een functie 

uitoefenen voor jouw vereniging, klik dan hier voor de handleiding voor een elektronische 

VOG aanvraag en hier voor de handleiding voor een VOG-aanvraag via de gemeente. In 

beide handleidingen wordt ook uitgelegd hoe u de gemaakte kosten vervolgens kunt 

declareren; 

- Ben je een vrijwilliger bij een sportvereniging en wordt je gevaagd om een VOG aan te 

vragen, klik dan hier voor de handleiding voor een elektronische VOG aanvraag en hier voor 

de handleiding voor een VOG-aanvraag via de gemeente. In beide handleidingen wordt ook 

uitgelegd hoe u de gemaakte kosten vervolgens kunt declareren; 

 

5. Moeten wij een VOG verplichten? 

Iedere vereniging is vrij om te bepalen of zij een VOG verlangt van personen met een functie 

binnen de club. Het is slechts één van de maatregelen die je kunt nemen ter preventie van 

Seksuele Intimidatie. Hoewel het verplicht stellen van een VOG het voordien van ongewenst 

gedrag nooit volledig uitsluit, is het een goede manier om als vereniging te laten zien dat u een 

veilig sportklimaat serieus neemt.  

 

6. Wie komen er in aanmerking voor de vergoeding van de VOG? 

Vrijwilligers (zowel mannen als vrouwen) die aan alle onderstaande criteria voldoen, komen in 

aanmerking voor vergoeding van hun VOG: 

a) Vrijwilliger vervult een vrijwilligersfunctie bij de sportvereniging  waarbij de onkostenvergoeding 

van de vrijwilliger voor de betreffende vrijwilligersfunctie niet meer dan € 1.500,- op jaarbasis 

bedraagt. 

b) Vrijwilliger werkt in het uitoefenen van zijn/haar functie met minderjarigen (onder de 18 jaar). 

c) De vereniging (of sportbond), waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is aangesloten bij 

een sportbond die deelneemt aan het vergoeden van de VOG. De KNWU participeert hierin. 

d) Alleen de vereniging waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, kan de kosten van de VOG 

declareren bij NOC*NSF 

e) De sportvereniging waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een rechtspersoon, heeft 

een Kamer van Koophandelnummer en geen winstoogmerk. 

f) Alleen VOG’s aangevraagd  in 2012, 2013 en 2014 komen in aanmerking voor vergoeding. 

http://www.nocnsf.nl/stream/vog/sportvereniging-aanvraagdeclaratie-elek
http://www.nocnsf.nl/stream/sportvereniging-aanvraag-en-declaratie-vog-via-gemeente-v2.pdf
http://www.nocnsf.nl/stream/vog/vrijwilliger-aanvraagdecl-elek
http://www.nocnsf.nl/stream/handleiding-sportbond-aanvraag-en-declaratie-vog-via-gemeente.pdf


 

   Verklaring omtrent gedrag  4 

7. Wat zijn, naast de VOG, nog meer maatregelen die genomen kunnen worden om 

de kans op Seksuele Intimidatie 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 Seksuele Intimidatie 

(SI). Andere maatregelen die een 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 SI binnen de sport, en 

maatregelen die een sportvereniging kan nemen om SI te voorkomen, zijn opgenomen in de 

toolkit SI. Deze toolkit is speciaal door NOC*NSF ontwikkeld om bestuurders van 

sportverenigingen te ondersteunen bij het creëren van en sociaal veilige sportomgeving. Voor 

meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van 

de KNWU: Mirjam Tuithof mirjam.tuithof@knwu.nl 030–7513324  

 

 

 

http://www.nocnsf.nl/seksuele-intimidatie
mailto:mirjam.tuithof@knwu.nl

