
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  

Een veilige omgeving voor iedereen is essentieel, in het bijzonder voor minderjarigen en kwetsbare 

groepen. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat 

voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer 

onze ogen.   

 VVSB wil een goed beleid voeren tegen seksuele intimidatie. Het aanvragen van een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben gedragsregels en het aanstellen van een 

vertrouwenscontactpersoon (VCP), één van de maatregelen waarmee VVSB een sociaal veilige 

sportomgeving wil creëren.   

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. Het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met 

kinderen of kwetsbare personen een functie bij VVSB kunnen uitoefenen. Door als vereniging een 

VOG te verlangen van alle vrijwilligers, betaalde trainers en medische staf, laten wij zien dat we de 

veiligheid van onze leden serieus nemen.   

Screening  
Voor de VOG wordt het profiel 'Personen' getoetst; dit heeft tot doel om minderjarigen en kwetsbare 

groepen, zoals gehandicapten te beschermen. Als blijkt dat iemand in aanraking is geweest met 

Justitie, beoordeelt Justitie aan de hand van een screeningsprofiel of de strafbare feiten een 

belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van een VOG.   

Geldigheid 
VOG De geldigheid van de VOG is voor VVSB  vastgesteld op maximaal vijf jaar. Na deze periode 

wordt de aanvraag opnieuw gedaan.   

Procedure bij VVSB  
Voor alle nieuwe vrijwilligers bij VVSB zal direct een VOG aangevraagd worden. Omdat het voor de 
commissie Sportiviteit en Respect een behoorlijke klus is om met terugwerkende kracht voor alle 
vrijwilligers een VOG aan te vragen, zal dit stapsgewijs gebeuren.  
De procedure:  
1. Je ontvangt een e-mail ter kennisgeving waarin wij aangeven dat we een VOG voor je zullen gaan 
klaarzetten.  
2. Je ontvangt enkele minuten daarna ook een e-mail van “Justis – Ministerie van Veiligheid en 
Justitie”. Volg de instructies in de e-mail op. Met behulp van je DigiD en geboortedatum vraag je zelf 
de VOG aan. Dit is slechts een paar minuten werk! 
3. Na 2-4 weken ontvang je bericht van Justis. Als de VOG toegekend wordt, dan ontvang je deze per 
post thuis. 
4. Lever de VOG in in de brievenbus van de commissie Sportiviteit en Respect (naast het ballenhok). 
Wij verzoeken je om dit te doen binnen de redelijke termijn van 6 weken vanaf nu. 
 
Termijn  
Wij verwachten dat je meewerkt aan deze procedure en binnen redelijke termijn reageert. Dat wil 

zeggen dat je binnen 6 weken nadat je de e-mail van Justis (stap 2) ontvangen hebt, de VOG inlevert 

in de brievenbus van de commissie Sportiviteit en Respect (stap 4).   



Vertrouwelijkheid 
Wij zullen vertrouwelijk omgaan met de verstrekte gegevens en de VOG: deze wordt gearchiveerd en 
alleen de vertrouwenscontactpersoon en de commissie Sportiviteit en Respect hebben toegang tot 
de documenten. 
 
Via https://www.nocnsf.nl/vog/veelgesteldevragen vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.   

Wil jij met ons gesprek over dit onderwerp? Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de VOG? Ben je 
minderjarig? Laat het dan weten, want we komen er graag bij je op terug. 
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