
De gratis VOG 
 
Om bij te dragen aan een veilig klimaat op de sport of hobbyclub hebben het ministerie ven Veiligheid 
en Justitie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en sport besloten dat voor een 
aantal vrijwilliger de VOG gratis wordt.  
 
Voor wie is de VOG gratis 
Voor alle vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking bij 
een organisatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:  

• de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers; 
• de organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; 
• de organisatie is een rechtspersoon; 
• de organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt; 
• de voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of re-

gelgeving gehouden om een VOG aan te vragen; 
• de organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid (vergelijkbaar met het beleid uit 

de Toolkit In veilige handen om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, waarbij 
bijvoorbeeld een gedragscode en een zorgvuldig aanstellingsbeleid zijn ingevoerd 

• de organisatie beschikt over e-herkenning niveau 1 en zet de VOG voor de vrijwilligers klaar in 
het digitale aanvraag systeem. 
(https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/index.aspx#paragraph2) 

 
Hoe werkt het aanvragen van een gratis VOG?  
Het aanvragen van een VOG kan alleen gedaan worden door de vrijwilliger zelf. De organisatie maakt 
de aanvraag in orde door aan te geven in de aanvraag op welk gedrag getoetst moet worden. Voordat 
een vrijwilligersorganisaties een gratis VOG kan klaarzetten voor de vrijwilligers in het digitale systeem 
moeten eenmalig de volgende stappen doorlopen worden:  

• De organisatie vraagt de e-herkenning EH1. (https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-
eherkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht)  

• De organisatie gaat naar www.gratisvog.nl en maakt een account aan; 
• De organisatie geeft antwoord op enkele meerkeuzevragen, waarbij ze laat zien dat ze breder 

preventief beleid voert op het gebied van het voorkomen en aanpakken van seksuele intimida-
tie; 

• De ingevulde gegevens worden getoetst door NOC*NSF of de Vereniging Nederlandse Orga-
nisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij een positieve 
uitkomst ontvangt de organisatie na maximaal vier weken de gegevens. 

 
De VOG wordt vervolgens door de vrijwilliger met de eigen DigiD digitaal ingediend: 

• De organisatie zet de aanvraag voor de vrijwilliger klaar (naam, geboortedatum en emailadres 
vrijwilliger). Zie hiervoor de link op www.gratisvog.nl; 

• De vrijwilliger ontvangt vervolgens een mail met daarin een link om de VOG aanvraag defini-
tief te maken; 

• Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger binnen acht weken de VOG en overhandigt deze aan 
de organisatie. 

• De VOG wordt aan de vrijwilligersorganisatie afgegeven. 
 
 


