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Gratis VOG
Het doel van de Regeling Gratis VOG 
is een veilige omgeving creëren in het 
vrijwilligerswerk, zonder grensoverschrij-
dend gedrag.

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bij-
draagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorgani-
satie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij 
in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilli-
gerswerk in de weg staat. Met het aanvragen van VOG’s 
maak je het onderwerp grensoverschrijdend gedrag 
bespreekbaar en geef je ook een signaal af dat je werk 
maakt van veilig vrijwilligerswerk.

Voorwaarden
Als jullie Jong Nederland afdeling aan onderstaande voor-
waarden voldoet, kunnen jullie deelnemen aan de Regeling 
Gratis VOG en gratis Verklaringen Omtrent Gedrag klaar-
zetten voor de vrijwilligers.
Voorwaarden deelname Regeling Gratis VOG:
1    Jullie afdeling heeft vrijwilligers die werken met minderja-

rigen. Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd 
verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten be-
hoeve van anderen of de samenleving.

2   Jullie afdeling hanteert een actief en gedegen preventie- 
en integriteitsbeleid. Zorg ervoor dat je bij jullie aanmel-
ding het beleid kunt uploaden of kunt aantonen door een 
link naar het beleid: www.jongnederland.nl/informatie/
veiligheid/preventie-ongewenste-intimiteiten. Het volle-
dige Protocol Preventie Ongewenste Intimiteiten met alle 
te nemen stappen, kun je downloaden via het leidingge-
deelte van onze site.

3    Jullie afdeling staat ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel en heeft dus een KvK-nummer. 

4   Jullie afdeling moet eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 
3 hebben (dit is niet gratis) om, als je bent toegelaten tot 
de Regeling, gratis VOG's klaar te kunnen zetten voor 
jullie vrijwilligers. De vrijwilligers hebben een DigiD nodig 
om een gratis VOG aan te vragen.

Als jullie afdeling zich op de juiste manier heeft aangemeld, 
kijkt het CIBG of jullie aan de voorwaarden voldoen, voordat 
jullie wordt toegelaten tot de Regeling. Afdelingen die zijn 
toegelaten tot de Regeling kunnen bij Justis VOG’s klaarzet-
ten voor de vrijwilligers.

Stappenplan aanvraag 
Regeling Gratis VOG

Stap 1: Meld jullie afdeling aan via gratisvog.nl.
De aanvrager moet gemachtigd zijn om de aanmelding na-
mens jullie afdeling in te dienen.

Stap 2: Het CIBG kijkt of jullie aanvraag volledig is.
Het CIBG is een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze beoordeelt de aan-
vraag voor de Regeling Gratis VOG.

Stap 3: Het CIBG besluit jullie aanvraag goed te keu-
ren of af te wijzen.
Het CIBG heeft hiervoor acht weken de tijd vanaf het mo-
ment dat je een aanvraag hebt ingediend. In de praktijk blijkt 
dat dat veel sneller gaat. Als jullie afdeling wordt toegelaten 
tot de Regeling, ontvangt je een e-mail. 

Stap 4: Aan de slag!
De gratis VOG is alleen digitaal aan te vragen. Om voor jul-
lie vrijwilligers een gratis VOG aan te vragen, zet je de aan-
vraag digitaal klaar. De vrijwilliger moet een DigiD hebben.
Je kunt op de website van Justis ook extra profielen aan-
vinken, bijvoorbeeld als een vrijwilliger een financiële taak 
heeft. 

Stappenplan 
klaarzetten VOG

Stap 1: Login en start
Login met  eHerkenning (EH3 = betrouwbaarheidsniveau 
3) bij Justis. Je komt dan op de welkomstpagina van digitaal 
aanvragen. Omdat jullie zijn toegelaten tot de Regeling, zie 
je daar de optie om een gratis VOG aan te vragen.

Stap 2: Gegevens organisatie
Vul de gegevens van jullie afdeling in. Het KvK-nummer is 
al automatisch ingevuld. Als je de gegevens hebt ingevuld, 
kun je die bewaren door dit als optie aan te vinken. Je hoeft 
dan bij nieuwe aanvragen niet nog een keer de organisatie-
gegevens in te vullen.

Stap 3: Gegevens vrijwilliger invullen
voorletter(s) en achternaam
e-mailadres

Stap 4: Screeningsprofielen aanvrager
Je bepaalt zelf hoe je jullie vrijwilligers wilt screenen. Omdat 
het om een gratis VOG-aanvraag gaat, is in ieder geval het 
risicogebied '08 personen' verplicht en dus al ingevuld.  
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Stap 5: Doel aanvraag
Bij 'Doel aanvraag' moet het doel van de aanvraag worden 
ingevuld. Standaard is daar 'Werkrelatie' ingevuld, omdat 
deze altijd van toepassing is bij een aanvraag voor een gra-
tis VOG voor vrijwilligers. Bij de 'Functie' is automatisch de 
functie 'Vrijwilliger' ingevuld. 

Stap 6: Afronden aanvraag
Aan het einde van de aanvraag krijgt de vrijwilliger een 
e-mail om de aanvraag definitief af te ronden met hun eigen 
DigiD. Is de aanvraag afgerond? Dan ontvangt de vrijwil-
liger de VOG via de reguliere post.

DE VOG IS KLAARGEZET, HOE LANG MOET IK 
WACHTEN?
De afdeling krijgt een e-mail met bevestiging van de 
klaargezette VOG-aanvraag en het e-mailadres waarnaar de 
aanvraag is verzonden. Als de vrijwilliger de aanvraag heeft 
afgerond, neemt Justis binnen acht weken een beslissing. In de 
praktijk krijgt de vrijwilliger zijn VOG meestal binnen twee tot 
vier weken. Als uit onderzoek van Justis blijkt dat de vrijwilliger 
in aanraking is geweest met Justitie, gaat Justis na of dit 
relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd.

HOE VAAK MOET JE VOOR JULLIE VRIJWILLIGERS EEN 
VOG AANVRAGEN?
Het is aan te raden om elke drie jaar voor een vrijwilliger 
een nieuwe VOG te vragen en dit ook duidelijk als beleid te 
hanteren.

WAAROM VINDEN WIJ HET ZO BELANGRIJK DAT ALLE 
JONG NEDERLAND AFDELINGEN ZICH AANMELDEN 
BIJ GRATISVOG.NL EN VOG’S AANVRAGEN VOOR DE 
VRIJWILLIGERS?
Jong Nederland wil graag laten zien dat we zorg hebben voor 
de jeugdleden en vrijwilligers. We vinden het belangrijk dat 
er een preventief beleid is. Door het niet te doen, neem je 
risico’s voor mogelijke slachtoffers en de bestuursleden van de 
afdeling. De bestuursleden van de afzonderlijke afdelingen zijn 
hoofdelijk aansprakelijk. Willen jullie dat risico nemen?

In het geval van een incident is dat een slechte PR voor alle 
Jong Nederland afdelingen en de landelijke organisatie; daar 
lijden we allemaal onder. Nog belangrijker: ga als bestuur 
de ouders maar eens uitleggen waarom jullie deze stap van 
preventie niet genomen hebben en jullie dat risico willen 
nemen. Elk slachtoffer is er immers één teveel. Er is dus geen 
argument om het niet te doen en heel veel argumenten om het 
wel te doen. 
Ja, we vinden het belangrijk dat kinderen en vrijwilligers veilig 
naar Jong Nederland kunnen komen. Ja, je moet wat euro’s per 
jaar besteden aan de EH3, maar die heb je voor meer zaken 
nodig. 
Ja, het kost wat tijd om de aanvragen in te dienen, maar dan 
heb je weer een stap genomen in het beschermen van jullie 
leden en vrijwilligers. Slechte publiciteit als gevolg van een 
incident kost meer tijd en geld. 
Ja, de kans om negatief in de nieuws te komen, is kleiner. 
Sterker nog: je kunt juist positief in het nieuws komen als je 
met elkaar besluit dit te gaan doen. 
Ja, we kunnen aan ouders en verzorgers aantonen welke 
preventieve maatregelen we genomen hebben. Dit maakt de 
organisatie ook aantrekkelijk voor nieuwe leden en nieuwe 
vrijwilligers. 

Als je nog vragen hebt of ondersteuning wilt krijgen, kun je 
mailen naar info@jongnederland.nl.

INFORMATIEAVOND VOG
We zijn voornemens om samen met de 
NOV een informatieavond over de VOG 
te organiseren. Graag horen we of je 
hier behoefte aan hebt. Laat dit ons 
z.s.m. weten via 
info@jongnederland.nl. 

TRAINING VERTROUWENS-
CONTACTPERSONEN
We zijn voornemens om samen met de 
NOV een training voor vertrouwens-
contactpersonen aan te bieden. Graag 
horen we of jullie hier interesse in 
hebben. Laat dit ons z.s.m. weten via 
info@jongnederland.nl.


