
 

 

 

 
 

 
 
  

“Voetbalclub ontslaat pedofiele trainer” 

“Softballtrainer veroordeeld voor seksueel misbruik” 

“Zwemtrainer weggestuurd wegens ontucht” 
 
 

Berichten met titels zoals hierboven komen de laatste 

jaren regelmatig in het nieuws. Seksuele Intimidatie in 

de sport komt helaas vaker voor dan je denkt. En elk 

geval van Seksuele Intimidatie is er één te veel. Om die 

reden hebben steeds meer sportverenigingen de 

preventie van Seksuele Intimidatie hoog op hun agenda 

staan.  

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

 

Hoewel het moeilijk is om 100% te voorkomen dat 

Seksuele Intimidatie plaatsvindt, zijn er wel een aantal 

maatregelen die u als sportvereniging kunt nemen om 

de kans op ongewenst gedrag binnen uw vereniging te 

verkleinen. Het vragen van een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) van personen met een functie binnen de 

club is één van die maatregelen. Een 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, bijvoorbeeld training geven bij een sportclub. 

 

Gratis VOG voor vrijwilligers in de sport! 

 

Het aanvragen van een VOG kost geld. Maar voor 

verenigingen die VOG’s van hun vrijwilligers (willen 

gaan) vragen is er nu goed nieuws! Dankzij de 

subsidiemaatregel van het ministerie van Veiligheid en 

Justitie is het (voorlopig alleen) in 2012 mogelijk om de 

kosten van VOG’s voor vrijwilligers in de sport, die 

werken met minderjarigen, vergoed te krijgen. In deze 

folder vindt u meer informatie over het aanvragen van 

VOG’s door sportverenigingen en de procedure voor 

het declareren van de kosten van aangevraagde VOG’s. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wilt u meer weten over andere maatregelen die u kunt nemen ter 

preventie van seksueel misbruik? Kijk dan eens in de Toolkit SI 

(Seksuele Intimidatie) van NOC*NSF. 

 

 
 

 

De gratis              in uw sportvereniging 

Uitgebreide informatie over de VOG in de 

sport, de subsidiemaatregel van het ministerie 

en de bijbehorende handleidingen vindt u op: 

www.nocnsf.nl/vog 

 

Moeten wij een VOG verplichten? 

Iedere vereniging is vrij om te bepalen of 

zij een VOG verlangt van personen met 

een functie binnen de club. Het is slechts 

één van de maatregelen die u kunt nemen 

ter preventie van Seksuele Intimidatie. 

Hoewel het verplicht stellen van een VOG 

het voordoen van ongewenst gedrag nooit 

volledig uitsluit, is het een goede manier 

om als vereniging te laten zien dat u een 

veilig sportklimaat serieus neemt. 

Waarom is een VOG belangrijk? 

Het verplicht stellen van een VOG geeft 

meer zekerheid over het verleden van 

bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of 

verzorgers. Dit vermindert de kans dat 

personen, die eerder in de fout zijn gegaan 

met kinderen, een functie bij uw 

sportvereniging kunnen uitoefenen.  

Hoeveel kost een VOG? 

Een elektronische VOG-aanvraag kost 

€24,55. De kosten voor het aanvragen van 

een VOG via de gemeente bedragen €30,05. 

Hoe kunnen wij een VOG aanvragen?  

Een VOG kan digitaal worden aangevraagd 

(een elektronische VOG) of rechtstreeks bij 

de gemeente. Het voordeel van de 

elektronische VOG is dat het tijd bespaart 

en dat de kosten lager zijn.  

Wie vraagt een VOG aan? 

U als sportvereniging initieert het 

aanvraagproces door het eerste deel van 

het VOG-aanvraagformulier in te vullen. 

Daarna geeft u deze door aan de persoon 

voor wie de VOG wordt aangevraagd (bij 

een elektronische VOG gaat dit 

automatisch). Deze persoon maakt de 

aanvraag vervolgens definitief. 

 
LOGO  

EIGEN BOND 
INVOEGEN 

 

SAMEN naar een veiliger sportklimaat! 

http://www.nocnsf.nl/seksuele-intimidatie
www.nocnsf.nl/vog


 

 

VOG in 2012 gratis voor vrijwilligers in de sport! 

Kijk voor meer informatie over de VOG op: 

www.nocnsf.nl/vog 

 
 
 

Wie komen in aanmerking voor vergoeding? 

Niet iedereen krijgt de kosten voor een VOG-aanvraag 

vergoed. Op de website van NOC*NSF staat exact 

omschreven aan welke criteria moet worden voldaan om 

voor de vergoeding van de VOG in aanmerking te komen. 

 

 

 

50.000 vrijwilligers in de sport, die werken met 

minderjarigen, krijgen in 2012 de mogelijkheid om 

vergoed te worden voor de kosten van hun VOG.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Waar moet u als vereniging rekening mee 

houden bij het invoeren van de VOG? 

Een VOG is niet zomaar ingevoerd. Uw vereniging 

moet goed nadenken over de inbedding in de 

organisatie. Belangrijke overwegingen hierbij zijn: 
 

 Past het verplicht stellen van een VOG bij de 

vereniging die u wilt zijn (uw beleid)? 
 

 Wordt de VOG de enige maatregel ter preventie 

van Seksuele Intimidatie, of maakt u ook 

gebruik van andere maatregelen? 
 

 Bedenk voor welke functies u vrijwilligers een 

VOG wilt laten overhandigen. 
 

 Maak afspraken over zaken als: 

- Wie betaalt de kosten? Voor vrijwilligers die 

werken met minderjarigen is de VOG in 2012 

gratis, maar voor anderen niet. 

- Stelt u de VOG alleen verplicht voor nieuwe, of 

ook voor bestaande kaderleden? 

- Wat doet u als een vrijwilliger weigert aan te 

vragen of geen VOG krijgt toegekend? 
 

 Denk na over de inrichting van de administratie:  

- Welke afspraken maakt u met de vrijwilliger 

over het terugbetalen van de VOG-kosten? 

- Welke regels hanteert uw vereniging over de 

geldigheidsduur van de VOG (moet er elke 2 

jaar een nieuwe VOG worden aangevraagd)? 

- Hoe worden de VOG’s gearchiveerd (een VOG 

mag niet gekopieerd worden)? 

 

 Licht uw vrijwilligers goed in over de invoering 

van de VOG, de bijbehorende afspraken en de 

reden waarom u een VOG van hen vraagt. Vraag 

hen ook of zij hun VOG elektronisch of via de 

gemeente aan willen vragen. U kunt hiervoor de 

digitale informatiefolder gebruiken. 
 

 Stel een VOG-contactpersoon aan. 

 

Een uitgebreide lijst met tips vindt u op de 

verenigingspagina van de website van NOC*NSF. 

Hoe krijgt u de kosten van uw VOG vergoed? 

Verenigingen kunnen de kosten van de VOG’s van hun 

vrijwilligers declareren met behulp van de VOG-

declaratietool. Hoe u dit doet, wordt stap voor stap 

omschreven in de daarvoor opgestelde handleidingen. 

Deze kunt u hieronder downloaden: 

 

- Aanvraag- en declaratieproces elektronische VOG 

- Aanvraag- en declaratieproces VOG via gemeente 

 

Globaal ziet het aanvraag- en declaratieproces er zo uit: 

 

  

Bij goedkeuring door de bond, zal NOC*NSF de 

door u ingediende declaraties rechtstreeks aan 

uw vereniging uitbetalen.  

 

De vrijwilliger vraagt de VOG aan en schiet de 

kosten voor (afhankelijk van de afspraken die u 

samen maakt, kan hij/zij deze kosten later bij 

uw vereniging declareren). 

 

  

 

Uw vereniging slaat de VOG op en registreert 

de VOG-gegevens in de VOG Declaratietool 

(www.vogindesport.nl). In de handleiding 

declaratietool sportvereniging wordt 

uitgelegd hoe u dit moet doen. 

 
 
 Uw sportbond controleert de gegevens van uw 

vereniging in de VOG Declaratietool. 

 
 
 

De vrijwilliger ontvangt de VOG per post en 

overhandigt het document aan uw vereniging. 

 

  

 

Uw vereniging verzoekt een vrijwilliger om een 

VOG af te geven en initieert de VOG-aanvraag. 

 

  

 

Wanneer u de VOG-declaraties vóór de  

18e van een maand indient, dan streeft 

NOC*NSF ernaar om u in de eerste week  

van de volgende maand uit te betalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.

. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

http://www.nocnsf.nl/vog/vergoedingscriteria
http://www.nocnsf.nl/stream/vog/foldervrijwilligers
http://www.nocnsf.nl/vog/verenigingen
http://www.nocnsf.nl/stream/vog/sportvereniging-aanvraagdeclaratie-elek
http://www.nocnsf.nl/stream/vog/sportvereniging-aanvraagdeclaratie-gem
http://www.vogindesport.nl/
http://www.nocnsf.nl/stream/vog/sportvereniging-declaratietool
http://www.nocnsf.nl/stream/vog/sportvereniging-declaratietool

