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Aankondiging herbeoordeling Regeling Gratis VOG

Geachte heer/mevrouw,
Uw organisatie komt sinds 2015 in aanmerking voor de Regeling Gratis VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag). Elke vijf jaar beoordelen we toegelaten organisaties
opnieuw, om te zien of ze nog steeds hiervoor in aanmerking komen. Het moment
van herbeoordeling voor uw organisatie is dus nabij. Daarnaast zijn er vanaf 1
november 2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen de Regeling, waarvan
we u graag in deze brief op de hoogte brengen.
Doelgroep
Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat een VOG gratis aangevraagd kan
worden voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een
afhankelijkheidssituatie. Er is dus sprake van een verbreding ten opzichte van de
oude regeling. Voor meer vormen van vrijwilligerswerk kan een gratis VOG worden
aangevraagd. De oude regeling betrof enkel vrijwilligers die werken met mensen
met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking en had als doel het
voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Doel van de nieuwe regeling
is om verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers te
voorkomen.
Criteria voor toelating
De drie belangrijkste criteria om in aanmerking te komen voor de nieuwe Regeling
Gratis VOG voor vrijwilligers zijn:
1. Er moet sprake zijn van vrijwilligerswerk. Dit betekent dat er geen verplichting
bestaat om de werkzaamheden uit te voeren. Er is geen sprake van betaalde
activiteiten. Een vergoeding binnen de fiscale vrijwilligersregeling is wel mogelijk.
Verder vinden de werkzaamheden in georganiseerd verband plaats.
Voorheen moest de organisatie voor meer dan 70% uit vrijwilligers bestaan. Deze
voorwaarde is losgelaten. Voor de nieuwe Regeling Gratis VOG maakt het
percentage vrijwilligers binnen de organisatie niet uit.
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2. De vrijwilliger werkt met kwetsbare personen. Het ‘werken met’ impliceert dat sprake is van een
direct contact. Met kwetsbare personen worden bedoeld bijvoorbeeld minderjarigen, mensen die
zorg ontvangen en mensen met een verstandelijke beperking. Organisaties die in aanmerking
willen komen voor de regeling moeten beargumenteerd aangeven dat de vrijwilligers die zij
inzetten werken met kwetsbare personen. Ook bijvoorbeeld topsporters en LHBTI’ers kunnen als
kwetsbare groep aangemerkt worden als de organisatie hier argumenten voor geeft.
3. De organisatie moet een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hebben. Om in
aanmerking te komen voor de regeling moet een organisatie het beleid toelichten in een
beleidsplan of een link naar haar website opnemen, waar het plan is uitgewerkt.
Een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid moet voldoen aan twee van de vier
onderstaande criteria. Hierbij is het verplicht ofwel een aannamebeleid ofwel gedragsregels te
hebben. Beide mag ook;
- Gedragsregels: hierin moet duidelijk naar voren komen waar men zich in de organisatie aan dient
te houden en dat grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie niet getolereerd worden
binnen de organisatie.
- Aannamebeleid: in het aannamebeleid moet duidelijk vermeld staan dat er een intakegesprek
gevoerd wordt en voor vrijwilligers een VOG wordt aangevraagd wordt als onderdeel van algemeen
preventiebeleid. Ook het opvragen van referenties en het bevragen van het Register
tuchtuitspraken dragen bij aan een gedegen aannamebeleid.
- Vertrouwens(contact)persoon: Een vertrouwens(contact)persoon maakt het makkelijker om
grensoverschrijdend gedrag te bespreken. Hij of zij luistert en denkt mee. Deze persoon moet
onafhankelijk zijn en mag daarom niet hiërarchisch anders geplaatst zijn dan leden en vrijwilligers
van de organisatie. Een vertrouwens(contact)persoon maakt dus geen onderdeel uit van het
bestuur. Uit bewijsstukken moet blijken waar de vrijwilligers en leden van de organisatie de
contactinformatie van de vertrouwens(contact)persoon kunnen vinden. Dit kan bijvoorbeeld op de
website worden genoemd of in nieuwsbrieven.
- Anders: De optie ‘anders’ moet een maatregel zijn die positief bijdraagt aan een veilige
(vrijwilligers)organisatie. Dit kan bijvoorbeeld een klachtenregeling, een meldprotocol of een
klokkenluidersregeling zijn. Sportverenigingen kunnen een stappenplan vinden op
www.centrumveiligesport.nl. Kerkelijke instellingen kunnen terecht op www.eenveiligekerk.nl. Voor
overige (vrijwilligers)organisaties staan er handreikingen op www.inveiligehanden.nl.
Bovenstaande criteria zien wij graag terug op uw eigen website zodat dit voor iedereen duidelijk is.
Met name als u gebruik maakt van een vertrouwens(contact)persoon is het belangrijk deze
gegevens zodanig kenbaar te maken dat deze voor vrijwilligers én leden van uw organisatie altijd
beschikbaar zijn. Ook is het mogelijk om bovenstaande criteria aan te leveren als Word- of pdf
-bestand. In dit geval moet wel duidelijk blijken uit het bestand dat u de maatregelen actief
hanteert en dat het voor iedereen herkenbaar is. Dit kan door het document te laten ondertekenen
door nieuwe leden en/of vrijwilligers en door het document te voorzien van het logo van de
organisatie en/of een voettekst.
Meer informatie over de nieuwe Regeling en de aan te leveren bewijsstukken kunt u vinden op
www.gratisvog.nl.
Voor vragen over de Gratis VOG Regeling of hulp bij deze aanvraag kunt u contact opnemen met
onderstaande koepelorganisaties:
Sportorganisaties: Centrum Veilige Sport NOC*NSF, telefoon 06 30621707 of via de website
https://www.nocnsf.nl.

Kerkelijke instellingen: CIO, telefoon 030 2326928 of via de website http://www.cioweb.nl.
Overige vrijwilligersorganisaties: NOV, telefoon 030 2307195 of via de website http://www.nov.nl.
Sinds 1 oktober 2019 kunt u ook hulp inschakelen van de expertpoule gratis VOG. Een deskundige
komt dan naar uw organisatie toe om u onder andere bij de aanvraag te ondersteunen. Dit is een
gratis service die op de behoefte van uw organisatie wordt afgestemd. Indien u hiervoor
belangstelling heeft kunt u een e-mail sturen naar vog@nocnsf.nl
Elke vijf jaar opnieuw aanmelden
Zoals in de aanhef is aangekondigd moet u of iemand anders namens uw organisatie opnieuw een
aanvraag indienen. Deze aanvraag moet voor het verstrijken van de termijn van vijf jaar ingediend
worden, voorzien van de nodige bewijsstukken. Dient u niet opnieuw of na het verstrijken van de
termijn een aanvraag in, dan zal uw registratie komen te vervallen en kunt u geen gratis VOG’s
meer aanvragen.
We stellen het vanzelfsprekend erg op prijs als uw organisatie het preventie- en integriteitsbeleid
continueert en gratis VOG’s voor uw vrijwilligers blijft verzorgen.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Registers en Knooppunten van het Agentschap CIBG,

Mevrouw J.C.H. (Jacqueline) Konings

