
KVZ vraagt u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen. 
Maar wat is dit eigenlijk precies en waarom vragen wij dit van u?

Op deze flyer hebben wij de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet.

	 Wat is een Verklaring omtrent gedrag (VOG)?
Een verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van 
veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een per-
soon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval het werken met 
minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

	 Waarom vraagt KVZ een VOG van u?
Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, 
in een veilige omgeving kan sporten. Als sportvereniging is het onze plicht om 
maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen.

De VOG is een van deze maatregelen. De VOG verplicht stellen geeft meer 
zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzor-
gers en vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met 
kinderen, een functie bij onze vereniging kunnen uitoefenen.

	 Gratis VOG voor vrijwilligers in de sport
Voor vrijwilligers in de sport is de VOG-aanvraag gratis. Met deze verklaring 
toont de vrijwilliger aan dat hij/zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals 
een zeden- of geweldsdelict.

Ook maken we met het aanvragen van deze verklaring het onderwerp seksueel 
grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en laten we zien dat we werk maken 
van een veilig klimaat binnen onze vereniging.

Verklaring Omtrent Gedrag
Informatie	voor	vrijwilligers	in	de	sport



	 De VOG-aanvraag in het kort
 KVZ zet de aanvraag voor u als vrijwilliger klaar.
 (naam, geboortedatum en e-mailadres van de vrijwilliger)

 U ontvangt als vrijwilliger een mail met daarin een link om de aanvraag 
 definitief te maken.

 Na goedkeuring ontvangt u binnen 4 weken de VOG en overhandigt u deze
 aan de coördinator VOG van KVZ.

 Wat heb ik nodig voor de VOG-aanvraag?
Om een elektronische VOG aan te vragen moet u in het bezit zijn van een DigiD. 
Een DigiD is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt 
inloggen op de websites van de overheid om zaken te regelen.
Hebt u nog geen DigiD dan kunt u deze aanvragen op https:/digid.nl/aanvragen.

 Op welke punten wordt ik gescreend?
KVZ geeft op het aanvraagformulier aan voor welke functie de VOG wordt 
aangevraagd en op welke functieaspecten uw verleden wordt getoetst(het zoge-
naamde screeningsprofiel).
Justis(www.Justis.nl) screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft 
de VOG af.

 Wanneer wordt een aangevraagde VOG toegekend?
Bij de aanvraag van de VOG onderzoekt de overheid of er strafbare gedragingen 
op de naam van de aanvrager staan. Indien dit wel het geval is, beoordeelt het 
Centraal Orgaan Verklaring Omtrent gedrag (COVOG) of deze relevant zijn voor 
het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd.
Voor een trainer/begeleider van KVZ zijn namelijk andere strafbare feiten van 

https:/digid.nl/aanvragen
www.Justis.nl


belang dan voor de functie van een accountant. Daarom geeft KVZ bij de aan-
vraag aan voor welke functie de VOG wordt aangevraagd. Is er geen reden om 
aan te nemen dat uw verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor 
de VOG is aangevraagd, wordt de VOG toegekend.

 Wanneer wordt de VOG niet toegekend?
Wanneer de VOG niet wordt toegekend betekend dit dat er een veiligheidsrisico 
is als de aanvrager de betreffende functie gaat vervullen.
Dat wil zeggen dat er een veroordeling is geweest gebaseerd op een strafbaar feit 
dat bij uitoefening van de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd een risico 
vormt.

 Wordt bij afwijzing ook bekend gemaakt op welke punten de
 aanvraag is afgewezen?
Ja, de aanvrager (dus niet de sportvereniging) ontvangt zelf schriftelijk bericht met 
de redenen van de voorgenomen afwijzing. In deze beschikking staan overwegin
gen die ten grondslag liggen aan de afwijzing. De aanvrager kan binnen zes weken 
bezwaar maken tegen het besluit volgens de bepalingen van de Algemene Wet be-
stuursrecht. Meer informatie hierover vind u op de website van de Rijksoverheid.

 Hoe lang duurt het voor ik mijn VOG in bezit heb?
Het Centraal Orgaan Verklaringen Omtrent Gedrag (COVOG) van dienst Justis 
(www.justis.nl) beslist binnen 4 weken namens de minister van Veiligheid en 
Justitie of u een VOG krijgt. Indien de COVOG beoordeelt dat de VOG wordt 
afgegeven, krijgt u een gewaarmerkte VOG thuisgestuurd.

 Wat moet ik met mijn ontvangen VOG doen?
U krijgt uw VOG per post toegestuurd. Na ontvangst overhandigt u het originele 
document aan de coördinator VOG van KVZ. Een gekopieerde of gescande VOG 
geldt niet als officieel document.



 Hoe lang is een VOG geldig
Het aanvragen van een VOG is een momentopname en zegt niets over de toe-
komst. Daarom heeft KVZ besloten om elke 3 jaar opnieuw VOG aan te vragen.

 Kunnen er meerdere VOG’s per persoon worden aangevraagd?
Ja, dat kan. Wanneer u voor meerdere organisaties een functie uitoefent waar-
voor een VOG wordt verlangd. Een VOG wordt immers altijd voor een specifieke 
functie aangevraagd en verliest als kopie zijn waarde

Meer	informatie	over	de	VOG	in	de	sport	vindt	u	op:
www.nocnsf.nl/vog	en	www.gratisvog.nl

Coördinator VOG van KVZ: Hannie	van	Loo
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