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In dit document vind je meer informatie over de VOG, het aanvraagproces van de VOG en 

waarom wij als VV Nijland het belangrijk vinden om vrijwilligers die in contact komen met 

minderjarigen een VOG te laten overleggen. Als je na het lezen van de informatiebrief 

aanvullende vragen hebt, kun je natuurlijk contact opnemen met de VOG-coördinatoren van 

VV Nijland, Gerbrich Wiersma, 06-28269825 en Gert Homsma, 06-16502207 

 

Wat is een VOG?  

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar 
oplevert voor het gevraagde doel, in deze: het werken met minderjarigen bij een 
sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van 
goed gedrag. 
 

Waarom vindt VV Nijland een VOG belangrijk?  

VV Nijland vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Als 
sportvereniging is het onze plicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie 
kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Daarnaast vermindert 
het de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een 
vrijwilligersfunctie bij verenigingen gaan bekleden. Kijk voor meer informatie over de VOG 
ook op de site van NOC*NSF (www.nocnsf.nl) 
 

Aan wie bij VV Nijland wordt gevraagd een VOG te overleggen?  
Aan iedereen die vrijwilliger is bij VV Nijland en in deze functie omgaat met minderjarigen. 
 

Hoeveel kost de aanvraag van een VOG?  
De aanvraag van een VOG is gratis voor vrijwilligers van VV Nijland. 

Hoe lang is een VOG geldig?  
De geldigheidstermijn voor een VOG is niet wettelijk vastgesteld. Voor vrijwilligers die 
onafgebroken vrijwilligerswerk doen wordt een geldigheidstermijn van 5 jaar aangehouden. 
Aan vrijwilligers die na een tussenpauze opnieuw vrijwilligerswerk willen doen wordt gevraagd 
een nieuwe VOG te overleggen (ook al is hun vorige VOG nog niet 5 jaar oud). 
 

Vanaf welke leeftijd van de vrijwilliger wordt een VOG verlangd. 
Zodra de vrijwilliger 18 jaar wordt. 
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Wat moet ik doen om een VOG aan te vragen?  
1. Wij zetten de eerste stap door een gratis VOG aan te vragen bij NOC-NSF bij VV Nijland. 

2. Vervolgens krijg je een e-mail van Justis – Ministerie van Veiligheid en Justitie met als 
onderwerp “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag. Let op, deze e-
mail kan in je spam-box terecht komen. We geven je per e-mail een seintje wanneer je de e-mail 
van Justis kunt verwachten. Hieronder zie je een afbeelding hoe de e-mail van Justis er uit ziet. 

3. In de e-mail van Justis staat de link: “Mijn Justis” (zie de afbeelding hieronder) 

Als je op de “link” drukt kom je in 
het aanvraagscherm. Volg hier de 
beschreven stappen op.  

a. Log in met je DigiD + 
Wachtwoord  

b. Voer de unieke aanvraagcode in 
die vermeld staat in de e-mail. In 
het voorbeeld hiernaast is dat 
7h4555Y6. Jij krijgt natuurlijk je 
eigen unieke code. 

c. Voer je geboortedatum in. 
 
d. Tot slot wordt je gevraagd de 
gegevens te controleren en te 
bevestigen. 

5. De VOG ontvang je vervolgens 
binnen enkele werkdagen. Maak 
dan een goede foto van de volledige VOG en verstuur deze dan per app aan Gert (0616502207) 

of Gerbrich (06-28269825) en klaar is kees! De papieren VOG mag je zelf houden. 
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Hoe zit het met mijn privacy als ik door VV Nijland een VOG laat 
aanvragen?  
Wij zetten de aanvraag voor je in gang waardoor je een e-mail van Justis ontvangt. Wij hebben 

echter geen inzicht in het verloop en de uitkomst van de aanvraag. 

Wanneer wordt een aangevraagde VOG toegekend?  
Bij de aanvraag van een VOG onderzoekt de overheid of er geen strafbare gedragingen op de 
naam van de aanvrager staan. Als er sprake is van strafbare gedragingen, dan beoordeelt het 
Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of deze relevant zijn voor het doel 
waarvoor de verklaring is aangevraagd, in dit geval het werken met minderjarigen. Is er geen 
reden om aan te nemen dat uw verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor je 
VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend.  

 
Wat moet ik met mijn VOG als ik die heb ontvangen?  
Maak dan een goede foto van de volledige VOG en verstuur deze dan per app aan Gert 

(0616502207) of Gerbrich (06-28269825). De papieren VOG mag je zelf houden. 

 
Wanneer kan ik mijn VOG verwachten als ik deze heb aangevraagd?  
Onze ervaring is dat deze binnen enkele werkdagen in de postbus ligt. 

 
Ik kom er niet uit om de aanvraag via de computer te doen, kan 
iemand mij helpen?  
Neem contact op met Gert of Gerbrich. Zij helpen je graag verder. 

 
Ik heb bericht gekregen dat ik geen VOG krijg. Wat moet ik nu 
doen?  
Het is aan jou om te bepalen hoe je hier mee omgaat. Wat vaststaat is dat je zonder VOG geen 
vrijwilligerstaken kunt uitvoeren bij onze vereniging waarbij je direct of indirect te maken 
krijgt met minderjarigen. 
Als je dat wil, kun je een gesprek met het Dagelijks Bestuur aanvragen om de ontstane situatie 

te bespreken. Dit gesprek is vertrouwelijk van aard. Je krijgt dan de mogelijkheid om je situatie 

toe te lichten. Het Dagelijks Bestuur beoordeelt of de redenen waarom er geen VOG kan worden 

afgegeven bezwaarlijk zijn voor het uitoefenen van andere taken binnen SC Bolsward. Een 

voorwaarde voor het aangaan van dit gesprek is het delen van de feitelijke documentatie 

waarom je geen VOG toegekend heeft gekregen. 


