High 5 voor een veilige sportcultuur

Afwijzing VOG, wat nu?

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.

