FAQ VOG

Vanaf welke leeftijd stel je een VOG ‘verplicht’
Advies aan verenigingen om voor iedereen die zelfstandig training geeft een VOG aan te vragen.
Voor assistenten het advies om vanaf 16 jaar een VOG aan te vragen.
Kan een minderjarige zelf een VOG aanvragen
Met een BSN kan een DigID worden aangevraagd. Minderjarige is in bezit van BSN.
Zie: https://gratis.vog.nl/procedure/digid-voor-vrijwilligers
Vanaf 12 jaar worden strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem vastgelegd.
Vanaf deze leeftijd kan een persoon daarom een VOG-screening ondergaan!
Trainer uit het buitenland
Als een trainer uit het buitenland komt, in welke gevallen kan hij dan een VOG in Nederland aanvragen?
Als hij in Nederland woont? Als hij een Nederlands paspoort heeft? Of? …..
Een ieder kan een VOG aanvragen. Echter de VOG zegt alleen iets over de strafrechtelijke gegevens in
de Nederlandse Justitiële Documentatie. Dit betreffen dus strafrechtelijke feiten die in Nederland
gepleegd zijn of onherroepelijke vonnissen vanuit een EU-lidstaat of verdragsland van personen met
een Nederlandse nationaliteit. Het is dus niet in alle gevallen zinvol om een VOG aan te vragen. Dit ligt
aan de nationaliteit van de aanvrager en de plaats waar deze verbleven heeft.
In principe kan een ieder een VOG aanvragen, niet alleen Nederlandse staatsburgers. Wel is het zo dat
de VOG alleen iets zegt over de antecedenten die in het JDS (Nederlands) bekend zijn.
Een Belg zal in beginsel een Belgische verklaring (of soortgelijk) moeten overleggen. In België spreekt
men over een uittreksel strafregister. Voorheen heette dit een bewijs/getuigschrift van goed gedrag en
zeden
(https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_str
afregister
Wanneer een Belg (= niet Nederlander met andere EU nationaliteit) een Nederlandse VOG aanvraagt,
zal (alleen wanneer daarbij aangegeven is dat hij met minderjaren/kwetsbaren werkt) ook het register
in het betreffende land geraadpleegd worden.
Advies om beide te doen, voor het geval dat men niet aangeeft dat hij/zij met
minderjaren/kwetsbaren werkt.
Wordt bij iemand die in het buitenland (in een EU-land) gewoond heeft altijd het register in het
betreffende EU-land geraadpleegd?
Wanneer iemand een buitenlandse (EU) nationaliteit heeft en met kwetsbaren gaat werken
(kinderen/gehandicapten) dan wordt altijd het register in het betreffende EU land geraadpleegd.
Hoe werkt dat bij trainers die niet uit een EU land komen, maar uit een ander land?
Alleen de registers van EU-landen kunnen worden geraadpleegd.
Hoe werkt dat met trainers die al in verschillende landen hebben gewerkt/gewoond?
Niet alle landen hanteren een VOG-systematiek. Nederland is daar vrij uniek in. Wanneer een trainer in
verschillende landen gewoond/gewerkt heeft, is het raadzaam om van deze landen een integriteitsverklaring te vragen, wanneer deze landen voorzien in een dergelijke verklaring/uittreksel (soortgelijk
als VOG). Tenzij de trainer de Nederlandse nationaliteit heeft, dan worden de strafrechtelijke gegevens
gedeeld met Nederland.

Vertrouwelijkheid
Belastende gegevens in VOG en daar als organisatie niet op goede wijze mee omgaan.
Op VOG staat enkel vermeld dat er geen belemmeringen zijn voor de betreffende functie en verder
geen enkele informatie over strafrechtelijke gegevens. Wanneer de VOG niet verstrekt wordt, ontvangt
alleen de aanvrager dit besluit. De club/organisatie te wiens behoeve de VOG wordt aangevraagd,
krijgt geen enkele informatie. Dit zou in strijd zijn met de wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.
Leeftijdscriteria
Vanaf welke leeftijd raadzaam om een VOG aan te vragen voor jeugdige (hulp)trainers en vrijwilligers.
Wij schrijven geen criteria voor, omdat grensoverschrijdend gedrag niet gebonden is aan een
bepaalde leeftijd. Een 16-jarige kan over de schreef gaan, maar ook een 13-jarige. Van iedereen boven
de 12 jaar worden justitiële gegevens geregistreerd en bewaard in het Justitieel Documentatie
Systeem en in de politieregisters. Zij die met jeugd werken een VOG aanvragen.
Wij adviseren verenigingen om voor iedereen die zelfstandig training geeft een VOG aan te vragen.
Voor assistenten adviseren wij om vanaf 16 jaar een VOG aan te vragen.
Screening - trainers/vrijwilligers werkzaam bij politie een VOG aanvragen?
VOG defensie kan als VOG sport gelden, als er maar voldaan wordt aan dezelfde screeningsnummers,
dus die gelden voor sport. VOG om 3 jaar herhalen, want justitie kijkt 4 jaar terug op strafblad (alleen
zeden onbeperkt!)
Screening – strafrecht/tuchtrecht
Een VOG is alleen gekoppeld aan een strafrechtelijke veroordeling. Justitie checkt hun eigen
uitspraken om de weging voor het afgeven van een VOG te maken. Kijken 4 jaar terug in de tijd, voor
onderdeel zeden wordt onbeperkt teruggekeken in de tijd.
Een tuchtrechtelijke veroordeling heeft dus geen invloed op het verkrijgen van een VOG. Een
tuchtuitspraak wordt wel geregistreerd in het landelijke register tuchtuitspraken in de sport. Dit
register is voor alle verenigingen en bonden te bevragen via: miriam.reijnen@nocnsf.nl
Screening – na taakstraf
Lid/vrijwilliger heeft uit een veroordeling een taakstraf (drugsgerelateerd) en wil nadat straf is
uitgevoerd weer terugkomen binnen de vereniging. Gaat die persoon in aanmerking komen voor een
VOG?
Goed mogelijk dat grond voor een VOG-weigering voor het werken met kwetsbaren/minderjarigen
gevonden wordt in drugsdelicten. Dit is ook zo verwoord in het gepubliceerde screeningsprofiel
(www.justis.nl/vog) Kwetsbare/minderjarige personen kunnen in aanraking komen met drugs en
daarmee samenhangende criminaliteit.
Personen
Het risicogebied personen heeft tot doel om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Kwetsbare personen zijn
minderjarigen en hulpbehoevenden, zoals ouderen en gehandicapten. Personen die werkzaam zijn met minderjarigen zijn
belast met de zorg en het welzijn van deze minderjarigen. Zij kunnen in een één-op-één relatie komen te verkeren met
minderjarigen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. In deze relatie kan sprake zijn van een (tijdelijke) afhankelijkheid. Bovendien
hebben deze personen een voorbeeldfunctie en kunnen zij invloed uitoefenen op de aan hen toevertrouwden door middel van
hun gedragingen, waardoor bijvoorbeeld vermogensdelicten en overtredingen van de Opiumwet niet met de functie zijn
te verenigen. Indien men in de uitoefening van de functie met minderjarigen in aanraking komt, bestaat het gevaar van
machtsmisbruik. Het risico van zeden- en geweldsdelicten is aanwezig. Ook het gevaar van afpersing of chantage is aanwezig.
Personen die werkzaam zijn in de omgeving van hulpbehoevenden hebben een vertrouwenspositie. Het risico bestaat dat deze
personen misbruik maken van hun bevoegdheden en het in hun gestelde vertrouwen. Eveneens bestaat het gevaar van
machtsmisbruik. Het risico van zeden- en geweldsdelicten is ook in dit geval aanwezig. Datzelfde geldt voor het gevaar van
afpersing of chantage (afdreiging). Hulpbehoevenden zouden in aanraking kunnen komen met verboden verdovende middelen
en eigendommen van deze personen zouden kunnen worden gestolen of verduisterd.

Of een aangetroffen delict ook daadwerkelijk leidt tot weigering van de VOG, hangt af van de
omstandigheden van het geval, de zogenoemde belangenafweging. Daarbij wordt o.a. gekeken naar
het aantal delicten, de afdoening en het tijdsverloop. Deze beoordeling wordt in de beschikking (tot
weigering van de) VOG uiteengezet.
Goede voorbeelden VOG-aanvraag verenigingen
MHC Beuningen (www.mhcbeuningen.nl)
Tafeltennisvereniging Dokkum (duidelijke/korte info) http://ttv-dokkum.nl/omgangsregels/)
BC’67 Veghel (https://www.bc67veghel.nl/verklaring-ongewenst-gedrag-vog/)
Handbalvereniging Beek en Donk (https://hvbedo.nl/verenigings-info/beleid-veilig-sportklimaat/)
Watersportvereniging Hoorn (https://www.wsvh.nl/vereniging/veilig-sportklimaat/)
Controle VOG + bewaren
De controleprocedure moet aan een paar punten voldoen, maar in de praktijk blijkt dat vrijwel geen
enkele organisatie daarmee bekend is. Meestal wordt een VOG gescand en naar het belanghebbende
bedrijf gemaild. Maar: de originele, geldige VOG moet worden gecontroleerd op echtheid. Die
echtheidskenmerken kun je niet controleren aan de hand van een scan of kopie. Een dergelijke
controle heeft geen rechtsgeldigheid. Het komt er dus op neer dat je een VOG in persoon moet laten
zien.
Géén kopie bewaren
Om de procedure netjes af te ronden, schrijf je op de VOG “origineel gezien, datum en naam
medewerker of bedrijf”. Vervolgens leg je in een registratiesysteem vast wie het origineel heeft
gecontroleerd, op welke datum en of de medewerker met de VOG voldoet aan de eisen. Dat kan
bijvoorbeeld op schrift, dan kun je ook de handtekening van de controleur en de medewerker
vastleggen. De originele VOG blijft van degene om wie het gaat. Het is niet nodig en zelfs af te raden
een scan of kopie te maken voor dossiervorming, omdat je volgens de AVG moet aantonen dat die
(gevoelige) gegevens nodig zijn. Dat is echter niet het geval; een registratiesysteem voldoet immers
prima. Maak je toch een scan of kopie, doe dat dan nadat je op de VOG de controle (origineel gezien,
datum, naam) hebt aangegeven. Je hebt er anders niks aan, want die kopie voorziet niet in de
echtheidskenmerken (en die kopie geeft dus geen meerwaarde naast schriftelijke registratie van de
controle).
Liever niet mailen
In verband met privacy-issues is het sowieso onverstandig de VOG te mailen. Jouw persoonlijke,
gevoelige gegevens (zoals naam, adresgegevens, geboortedatum) komen dan in mailsystemen waar
ze niet horen. Je hebt er geen controle meer over: wie heeft het document in de inbox, aan wie is het
doorgestuurd, wanneer wordt het verwijderd, etc. Vaak bestaan hier binnen organisaties ook geen
procedures voor, terwijl dat volgens de AVG wel zou moeten. Merk op dat de overheid de VOG ook
nooit digitaal toestuurt. Hoe je hem ook aanvraagt, hij wordt altijd per post toegestuurd, en
uitsluitend geadresseerd aan de persoon om wie het gaat.

Afwijzing VOG
Vanuit de VOG-aanvragen die in de sport worden gedaan kan het inderdaad voorkomen dat iemand
géén VOG krijgt afgegeven door de screeningsautoriteit Justis. Dit geeft aan dat ons sportnetwerk
werkt! Als bestuur is het dan ook belangrijk alert te zijn op de VOG die aan u wordt getoond of deze
o.a. de juiste codes bevatten en of het een geldig document betreft.
Aanvraag geweigerd nieuw beoogde vrijwilliger?
Justis geeft alleen een VOG af als blijkt dat de aanvrager GEEN strafbare feiten op zijn of haar naam
heeft staan ten aanzien van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd óf als betrokkene in
politieonderzoeken wordt genoemd. Als er sprake is van strafbare feiten of als iemand “gevlagd staat”
dan beoordeelt Justis aan de hand van een screeningsprofiel of deze strafbare feiten een
belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG in de specifieke context waarin hij wordt
aangevraagd. Zo zal een aanvraag voor een beoogd penningmeester afgewezen worden als deze
voorheen fraude heeft gepleegd. Maar een vrijwilliger, waarvan het de bedoeling is dat die trainingen
zal gaan geven, wordt daar niet op afgewezen. Die wordt alleen afgewezen op zaken uit het verleden
die de veiligheid in gevaar kunnen brengen voor de mensen waar hij/zij mee omgaat tijdens het
trainen. U kunt dan denken aan geweldpleging of seksueel misbruik. Als het om een strafbaar feit van
lang geleden of betrokkenheid in politieonderzoeken gaat, dan kan Justis besluiten de VOG wel af te
geven, maar als het korter geleden is, of als het om een ernstig vergrijp gaat, dan wordt de VOG niet
afgegeven. Ons inziens is de risicoanalyse door Justis dus bepalend voor het wel of niet inzetten van
de vrijwilliger.

Advies: als de VOG niet wordt verstrekt dan persoon niet inzetten!
Wij raden af om deze persoon als vrijwilliger aan te nemen, omdat:
-

er een verhoogd risico voor uw vereniging aanwezig is;
op deze wijze bij uw vereniging sprake is van een consistent beleid;
u aan de leden een signaal afgeeft waaruit blijkt dat uw vereniging streeft naar een veilig
sportklimaat voor iedereen;
het weren van bepaalde personen uit de gehele sport een preventieve werking heeft. Dat is in het
belang van zowel de sport als de maatschappij.

Aanvraag geweigerd bij vrijwilliger die zich al een tijdje voor uw vereniging inzet?
Als blijkt dat een reeds betrokken vrijwilliger geen VOG kan overleggen, nadat Justis de risicoanalyse
heeft gemaakt, dan is dat voldoende reden om afscheid van deze vrijwilliger te nemen. Mocht u de
mogelijkheden willen bekijken om deze persoon op een andere functie in te zetten, dan adviseren we
om daarvoor weer een nieuwe VOG te laten aanvragen. Maar bedenk dat er dan wel een verhoogd
risico voor uw vereniging aanwezig is.
Meldplicht!
Indien u bij het opvragen van de VOG ontdekt dat één van uw vrijwilligers op basis van seksueel
misbruik de VOG geweigerd is ,dan dient u dit als bestuurder te melden bij uw sportbond of bij
Centrum Veilige Sport Nederland. Vermeld bij deze melding de volledige naam en geboortedatum
van de betrokkene.

Andere preventieve maatregelen vrijwilligersbeleid
Wij raden naast de VOG aan ook andere preventieve maatregelen te treffen. Raadpleeg het register
met ontuchtplegers bij Centrum Veilige Sport Nederland. Vraag referenties op bij organisaties waar de
betreffende vrijwilliger voorheen actief is geweest. Laat gedragsregels ondertekenen en maak
hem/haar lid van de sportbond, zodat hij/zij onder het tuchtrecht valt. Of laat een VOT (verklaring
onderwerping tuchtrecht) ondertekenen.

