
 

Regeling Gratis VOG en eHerkenning 

Vraag en antwoord Regeling Gratis VOG 
 

 

V: Wat is een VOG? 

A: Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat een (justitiële) verleden 

van de aanvrager geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de 

samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt gekeken of er strafbare feiten 

bekend zijn die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt 

aangevraagd. Is er geen strafblad of zijn er geen strafbare feiten gepleegd die relevant zijn voor het 

doel van de aanvraag? Dan wordt een VOG verstrekt. 

 

V: Wat is het doel van een VOG? 

A: Het doel van de VOG is een veilige omgeving creëren, zonder grensoverschrijdend gedrag. Het is 

belangrijk dat mensen die met minderjarigen en kwetsbare groepen werken een geldige Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.  

 

V: Wat houdt de Regeling Gratis VOG in? 

A: De Regeling Gratis VOG is een samenwerking tussen de koepelorganisaties van 

vrijwilligersorganisaties van de sport, bij de kerken en overige vrijwilligersorganisaties, het CIBG en 

Justis. Indien de aanvrager voldoet aan de regels, is dankzij de Regeling Gratis VOG het aanvragen 

van VOG's voor vrijwilligers/trainers/begeleiders kosteloos.  

 

V:  Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan Regeling Gratis VOG? 

A: Uw organisatie heeft vrijwilligers/trainers/begeleiders die werken met kwetsbare mensen. Dit 

behelst werkzaamheden die in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt 

verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.  

1. Uw organisatie hanteert een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Bij voorkeur 

laat u in uw beleid zien hoe u vrijwilligers/trainers/begeleiders informeert over uw beleid. Zorg 

ervoor dat u bij aanmelding uw beleid kunt uploaden of kunt aantonen door een link naar het 

beleid op uw website. 
2. U moet voor uw vrijwilligers/trainers/begeleiders niet vanuit andere wet- of regelgeving een 

VOG ontvangen.  
3. Uw organisatie staat ingeschreven bij de KvK. Kerkelijke organisaties moeten voldoen aan 

dezelfde voorwaarden als andere organisaties, maar kunnen alleen deelnemen aan de 
Regeling Gratis VOG als ze een KvK-nummer hebben. 

4. Uw organisatie moet eHerkenning hebben om, als u bent toegelaten tot de Regeling, gratis 
VOG's klaar te kunnen zetten voor uw vrijwilligers/trainers/begeleiders.  

 

https://www.gratisvog.nl/voorwaarden/voorbeelden-van-vrijwilligers-en-kwetsbare-mensen


 

Vraag en antwoord eHerkenning 
 

V: Wat is eHerkenning? 

A: eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig digitaal inloggen bij en veilige digitale 

communicatie met meer dan 400 overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst en Gemeenten. 

eHerkenning kun je vergelijken met DigiD, maar dan voor bedrijven, organisaties en verenigingen. 

 

V: Waarom heb ik eHerkenning nodig bij de Regeling Gratis VOG? 

A: eHerkenning controleert de digitale bevoegdheid van iemand die online een dienst 

afneemt. Omdat het bij de aanvraag van een VOG om betrouwbare en persoonlijke gegevens gaat, 

dient uw organisatie/vereniging dus te beschikken over eHerkenning. 

 

V: Welke eHerkenning heb ik nodig bij de Regeling Gratis VOG? 

A: De Regeling Gratis VOG is alleen voor VOG's die online aangevraagd worden. Inloggen op de 

webdienst kan nu nog met alle eHerkenningsmiddelen, vanaf 1 juli 2021 kan dit vanaf 

eHerkenningsmiddel EH2+ (EH2+ = betrouwbaarheidsniveau 2+). Wij adviseren echter om niveau 3 

te kiezen, aangezien niveau 3 in toenemende mate vereist wordt.  

 

V:  Hoe vraag ik eHerkenning aan? 
A:  U volgt het stappenplan op de website van eHerkenning (www.eherkenning.nl), deze leidt u door 

de belangrijkste aspecten van het aanvraagproces. De verwerkingstijd van de aanvraag is 
afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over de betreffende 
organisatie/vereniging. 

V:  Waarom zijn er verschillende leveranciers? 
A:  eHerkenning is een publiek-private samenwerking. Daarom wordt eHerkenning door 

meerdere private partijen aangeboden. Alleen zij mogen eHerkenning leveren en voldoen allemaal 
aan dezelfde gestelde eisen die worden gecontroleerd door de overheid. De erkende leveranciers 
concurreren onderling met elkaar op verschillende gebieden, waaronder type 
eHerkenningsmiddelen en prijs. Hierdoor ontstaat marktwerking en kunt u op basis van eigen 
criteria zelf kiezen waar u eHerkenning aanvraagt. Gebruik 

het leveranciersoverzicht (www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht) waarin alle aangeboden 
eHerkenningsmiddelen en leveranciers op een rijtje staan. Zo zijn per betrouwbaarheidsniveau de 
verschillende leveranciers op basis van de inlogmethode van het middel, de prijs per middel, de 
aanvraagprocedure en de leveringstermijn met elkaar te vergelijken. 

V:  Waarom moet ik persoonlijke gegevens bij de aanvraag van een eHerkenningsmiddel doorgeven 

(bijv. kopie identiteitsbewijs)? 

A:  Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden, daarom moet bij de aanvraag altijd een aantal 

persoonlijke gegevens opgegeven worden. Welke gegevens dat zijn verschilt per leverancier. Deze 

wil zeker weten dat u de persoon bent die het eHerkenningsmiddel gaat gebruiken. De leverancier 

controleert daarom de persoonsgegevens aan de hand van het ingezonden wettelijk 

identificatiedocument (WID).  

https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen
http://www.eherkenning.nl/
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht
http://www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht


 

 

 

V:  Waarom kost e-Herkenning geld? 
A:   Elk betrouwbaar systeem voor identificatie bij inloggen brengt kosten voor ontwikkeling,  beheer 

en uitgifte met zich mee. De kosten van eHerkenning worden betaald door de erkende leveranciers 
(die de diensten aanbieden) en door de gebruikers organisaties/ verenigingen die diensten 
afnemen) van het systeem. 

V: Welke vormen van eHerkenning zijn er? 

A: Zie bijlage eHerkenning de verschillende niveaus. 

 

V:  Waarom kan ik mijn DigiD niet gebruiken om in te loggen? 

A:  Als u bij de overheid een dienst afneemt als particulier/burger, kunt u inloggen via DigiD. 

Authenticatie en autorisatie gebeurt dan op basis van het Burgerservicenummer (BSN). Als u 

namens een organisatie/vereniging bij de overheid wilt inloggen, gebruikt u eHerkenning. 

eHerkenning is gekoppeld aan een KvK-nummer. 

 

 

Vraag en antwoord eHerkenning per 1 juli 2021  
 
V: Waarom is het per 1 juli 2021 niet meer mogelijk om met eHerkenningsmiddel EH1 in te loggen 

bij overheidsorganisaties? 
A: Veilig inloggen voor bedrijven en organisaties is een basisrecht waarbij privacygevoelige gegevens 

beschermd moeten zijn, conform de eisen van deze tijd. Inloggen met alleen een gebruikersnaam 
en wachtwoord (EH1) voldoet niet meer. Met de toekomstige wet Digitale Overheid moeten 
inlogmiddelen echter voldoen aan de Europese eisen (eIDAS). Qua betrouwbaarheidsniveau 
voldoet EH1 dan niet meer aan de eisen, vandaar dat besloten is om per 1 juli 2021 te stoppen met 
EH1. 

 
 
V: Ik dacht dat voor de Regeling Gratis VOG vanaf 1 juli 2021 EH3 nodig was? 

A: Het klopt dat Justis de verwachting had uitgesproken in de toekomst EH3 nodig te hebben om in 

aanmerking te komen voor de Regeling Gratis VOG. Dit is op deze manier ook op 

www.gratisVOG.nl aangegeven. Inmiddels heeft Justis dus besloten dat hiervoor EH2+ voldoende 

is. Met een eHerkenning op een hoger niveau kunt u echter altijd op een lager niveau inloggen.  

V: Mijn EH1 is nog geldig tot na 1 juli 2021. Wat kan ik het beste doen? 

A: Alle diensten waar u nu met EH1 inlogt, zijn na 1 juli nog steeds bereikbaar maar met een hoger 

betrouwbaarheidsniveau (EH2, EH2+, EH3, EH4). U kunt dus het beste uw eHerkenningsmiddel nu 

al upgraden naar een hoger niveau. 

 
V: Waar vind ik meer informatie over het stopzetten van EH1? 

A: Voor meer informatie kunt u terecht op www.justis.nl/eherkenning. 

http://www.gratisvog.nl/
http://www.justis.nl/eherkenning
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