
 

Regeling Gratis VOG 

Wil je als organisatie gebruik maken van de regeling Gratis VOG dan moet de organisatie voldoen aan 

een aantal voorwaarden die het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt. De volgende voorwaarden 

zijn van toepassing:  

1. Uw organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

2. Uw organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte 

vrijwilligersorganisatie (heeft geen winstoogmerk).  

3. Vrijwilligers binnen uw organisaties werken met minderjarigen en/of mensen met een 

verstandelijke beperking. 

4. Uw organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend 

gedrag te voorkomen.  

De kaders voor het maken van preventief beleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te 

voorkomen zijn hieronder opgenomen.   

Preventief beleid 

Èèn van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling Gratis VOG is het voeren van 

preventief beleid. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens(contact)personen tot een goed 

aannamebeleid voor vrijwilligers. Het preventieve beleid bestaat uit: 

- Gedragsregels voor kader; 

- Verwijzing naar een vertrouwenscontactpersoon; 

- Aannamebeleid. 

 

Gedragsregels voor kader 

Het is belangrijk dat de vereniging gedragsregels heeft. NOC*NSF heeft samen met haar leden (de 

sportbonden) gedragsregels voor begeleiders opgesteld. De gedragsregels zijn bedoeld om 

ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze 

als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, 

aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Het is 

belangrijk dat de begeleiders van de vereniging op de hoogte zijn van deze gedragsregels. Klik hier 

voor de gedragsregels opgesteld door NOC*NSF. 

Verwijzing naar een vertrouwenscontactpersoon 

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor 

iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier 

met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de vereniging, denk aan sporters, 

ouders, trainers, toeschouwers en bestuurders. De VCP kan het thema in de vereniging bespreekbaar 

maken en preventieve maatregelen opzetten.   

 

 

http://nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie


Vanuit de regeling is het geen verplichting om een Vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Wel 

wordt dit geadviseerd. De vereniging voldoet met een verwijzing op de website naar het 

vertrouwens(contact)persoon van de sportbond of Vertrouwenspunt Sport.  

SportService Zwolle biedt regelmatig scholingen voor vertrouwenscontactpersonen aan. Deze 

scholingen zijn bedoeld voor vertrouwenscontactpersonen en/of vrijwilligers die deze functie willen 

gaan uitvoeren. Klik hier voor meer informatie over het scholing- en trainingsprogramma van 

SportService Zwolle.   

Aannamebeleid 

Een pleger van seksueel misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire 

mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken 

waarin ze eenvoudig in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een 

verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Door 

het hebben van aannamebeleid worden mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt om 

binnen de vereniging een functie te vervullen. Daarom is het raadzaam om één of meerdere van 

onderstaande stappen te doorlopen met nieuwe vrijwilligers: 

Houd een kennismakingsgesprek; 

- Check referenties (bel de vereniging waar de vrijwilliger vandaan komt); 

- Laat een VOG aanvragen en herhaal dat elke 3-5 jaar; 

- Maak de begeleider lid van de bond en als dat niet kan laat de begeleider een VOT 

(Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het 

tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte; 

- Maak de begeleider bekend met de gedragsregels (zie hierboven). 

 

Stappen om in aanmerking te komen voor gratis VOG 

- De vereniging moet aan kunnen tonen dat ze preventief beleid voert. Hieronder is 

opgenomen hoe de vereniging dit kan doen:   

o Gedragsregels: maak een document gebaseerd op de gedragsregels van NOC*NSF die 

wordt gekoppeld aan de vrijwilligersovereenkomst. Upload dit document.  

o Verwijzing naar een vertrouwenscontactpersoon: plaats informatie over waar 

betrokkenen met vragen terecht kunnen. Dit kan de vertrouwens(contact)persoon 

bij de vereniging, bond of het Vertrouwenspunt sport zijn. 

o Aannamebeleid: zet het beleid omtrent het aannemen van vrijwilligers op papier. 

Upload dit document.   

- Klik hier voor de procedure voor het aanvragen van Gratis VOG’s.  

- Klik hier om je als vereniging te registreren. 

 

Aanvullend preventief beleid 

Wil je als vereniging aanvullende maatregelen nemen om preventief beleid te voeren om 

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen bezoek dan de website ‘ In veilige handen’ of neem voor 

ondersteuning contact op met SportService Zwolle, via: verenigingssupport@sportservicezwolle.nl.  

 

Dit document is samengesteld op basis van de in april 2015 geldende richtlijnen.  

http://www.vertrouwenspuntsport.nl/
http://sportservicezwolle.nl/page.php?icd=25
https://www.gratisvog.nl/procedure
https://www.gratisvog.nl/aanmeldformulier
http://www.inveiligehanden.nl/
mailto:verenigingssupport@sportservicezwolle.nl

