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Hoe kan ik VOG’s aanvragen voor de vrijwilligers van mijn organisatie?
STAPSGEWIJS DE VOG AANVRAGEN

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een 
verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of 
dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het doen van 
een bepaalde taak of functie in de samenleving.

Een VOG is gratis voor elke vrijwilliger die werkt met andere 
mensen. Daarnaast is het noodzakelijk dat je als 
vrijwilligersorganisatie of sportclub kan aantonen dat je 
actief preventief beleid hebt en uitvoert op dit onderwerp.

STAP 1: VOORBEREIDEN
• Aanmelden organisatie (klik hier).
• Verkrijgen e-herkenning (meer informatie).
• Informeren vrijwilligers waarvoor je VOG aanvraagt 

(hiervoor kun je de standaardbrief gebruiken).
• Informeren leden en andere betrokkenen dat de  

organisatie stappen zet om de club veiliger te maken.

STAP 2: AANVRAGEN
• Verzamel voorletter(s), achternaam, geboortedatum en 

e-mailadres van degene voor wie je de VOG wilt aan-
vragen.

• Vraag de VOG’s hier aan.
• Vrijwilliger ontvangt de VOG en ondertekent deze met 

DigiD.

STAP 3: BEOORDELING
• Dienst Justis beoordeelt de aanvraag.

Meer informatie over stap 1 t/m 3 vind je op:
www.gratisvog.nl/procedure

STAP 4: ONTVANGEN & ARCHIVEREN
• Vraag aan de vrijwilliger het origineel te overhandigen 

na ontvangst.
• Archiveer het zorgvuldig en zorg voor een veilige  

omgeving voor zowel het VOG zelf, als voor het digitale 
bestand (let op AVG).

STAP 5: EN NU VERDER!
VOG is één van je stappen in je veiligheidsbeleid. Wat kan 
je nog meer doen om het in de basis goed te regelen? Kijk 
hier voor ons 4 stappenplan.

Nog een aantal tips:
• Meld duidelijk aan leden en vrijwilligers waar ze terecht 

kunnen als ze vragen hebben.
• Vernieuw de VOG’s iedere 3 jaar.
• Neem de gezette stappen op in je veiligheidsbeleid 

(klik hier voor een invulmodel).

LET OP: alle stappen in het paars, 
zijn stappen waarbij je de leden, 
vrijwilligers en andere 
betrokkenen informeert.

8 weken

8 weken

https://gratisvog.nl/aanmeldformulier
https://gratisvog.nl/procedure/e-herkenning
https://gratisvog.nl/procedure/vog-klaarzetten
https://www.justis.nl/nieuws/2017/kabinet-helpt-vrijwilligersorganisaties-met-gratis-vog.aspx
https://www.gratisvog.nl/procedure
https://mooiwerkbreda.nl/wp-content/uploads/2018/10/Vierstappenplan_MWhuisstijl.pdf
https://mooiwerkbreda.nl/wp-content/uploads/Veiligheidsbeleid-voorbeeld.pdf

