
VOG beleid VV Handel 

 

Invoering VOG 

Het bestuur van VV Handel heeft besloten dat in de toekomst alle vrijwilligers een gratis 
VOG in dienen te leveren. 

De reden hiervoor: Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun 

positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van bijvoorbeeld seksuele intimidatie binnen de 
sport aan het licht. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden 

van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met 
bijvoorbeeld kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de vereniging kan uitoefenen. 

  

Wat is een VOG eigenlijk? 

Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het 

gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel; 
bijvoorbeeld training geven bij een jeugdteam. Het gaat om vrijwilligers, die direct contact 
(kunnen) hebben met onze jeugdleden. De VOG wordt alleen voor dit specifieke doel 

aangevraagd. Daarnaast is de VOG ook alleen geldig voor de functie bij VV Handel. Dus als 
iemand om andere redenen bij justitie bekend is, zoals verkeersboetes, (kleine) misdrijven, 

witwassen, en daarvoor een veroordeling of taakstraf heeft gehad, dan speelt dat geen rol in 
het afgeven van de VOG voor het doel om met kinderen te mogen werken. Dat heeft er 
immers niets mee te maken en dat wordt dan ook niet vermeld of gemeld. 

  

Voor wie wordt een VOG aangevraagd? 

De VOG wordt aangevraagd voor alle actieve vrijwilligers van VV Handel. Omdat alle 
vrijwilligers vaak op een of andere manier betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van 
jeugdtrainingen, jeugdwedstrijden en andere jeugdactiviteiten of in contact kunnen komen 

met jeugdleden. 

Daarnaast zullen alle nieuwe vrijwilligers een intakegesprek hebben met 1 van onze 

VertrouwensContactPersonen (VCP) van VV Handel. 

  

Wat zijn de kosten van de VOG? 

Het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers in de (jeugd)sport is gratis. 

  

Wanneer gaat de invoering van de VOG van start? 

Ons streven is dat bij aanvang van het seizoen 2021/2022 alle vrijwilligers een VOG hebben 
ingeleverd.  

  

 

 



Wat als? 

In het geval er niet tijdig een VOG overlegd wordt, wordt contact opgenomen met 
desbetreffende vrijwilliger. Het bestuur van VV Handel heeft besloten dat vrijwilligers, die 

om welke reden dan ook, géén VOG overleggen, hun redenen mogen motiveren in een 
gesprek met de VCP. Deze VCP beslist uiteindelijk of betreffende vrijwilliger in functie kan 
en mag blijven. 

  

Werkwijze, inleveren en beheer van de ontvangen VOG’s 

De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk dat de aanvraag wordt gedaan. 

Hij/zij stuurt een mail naar de vertrouwenscommissie – vcp@vvhandel.nl.  

Zij zullen namens VV Handel de aanvraag in gang zetten. 

Zodra dit is gebeurd, ontvangt de vrijwilliger van Justitie een mail met link waarin men vraagt 
middels de Digi-D de aanvraag te voltooien. 

Het COVOG, Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag, onderzoekt de aanvraag, waarbij 
alleen gekeken wordt naar het doel waarvoor de aanvraag is ingediend. 

Na goedkeuring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangt de vrijwilliger de VOG 

per post. Het origineel lever je in een GESLOTEN ENVELOPPE  in bij de 
vertrouwenscommissie (maak evt. voor eigen administratie een kopie). 

Het beheer van de VOG ligt in handen van vertrouwenscommissie. Gebruik in een digitale 
omgeving is uitgesloten. 

  

Meer informatie 

Meer informatie over de VOG of de procedure kunt u op de website van NOC*NSF vinden: 

www.centrumveiligesport.nl 

Daarnaast kunt u contact opnemen met 

Vertrouwenscommissie : Geesje Bexkens (VCP) 

Paul Geerts (VCP) 

Sanne Smits (VCP) 

 


