
 

 
 

Gratis VOG aanvragen voor kerkelijke vrijwilligers 
 
De rijksoverheid biedt zogenaamde VOG's aan, dat zijn Verklaringen Omtrent het Gedrag. 
Bijvoorbeeld voor het werken met kwetsbare mensen worden soms VOG’s gevraagd; denk aan 
werkers in de jeugdzorg. 
  
Voor kerken zijn VOG's niet verplicht, maar de overheid stimuleert het toepassen wel. Om de 
drempel zo laag mogelijk te maken bestaan er gratis VOG's. Meer informatie volgt hieronder en is 
ook beschikbaar op www.gratisVOG.nl. 
  
Misbruik (van macht of seksueel) in de kerk mag niet voorkomen, maar is ook niet altijd uit te sluiten.  
Je kunt wel maatregelen nemen om misbruik te voorkomen. Bijvoorbeeld door een gedragscode op 
te stellen (bv van SEM) , door een 4-ogen-principe toe te passen (niet alleen zijn met kwetsbaren) 
en/of door gebruik te maken van VOG's. 
  
Hieronder wat praktische informatie over die VOG's: 
  
Wie worden als kwetsbaar beschouwd?  
In ieder geval alle minderjarigen, maar ook mensen die op enige manier afhankelijk zijn. Dat kunnen 
ouderen zijn of mannen/vrouwen met problemen van praktische of mentale aard. 
  
Waar wordt een vrijwilliger op gescreend? 
Als een VOG is aangevraagd wordt op basis van een profiel gescreend of iemand veroordeeld is voor 
relevante zaken. Bij zorg voor kwetsbare personen wordt gecheckt op strafbare feiten als geweld- 
en/of zedendelicten, diefstal, drugs, afpersing en chantage. Als iemand veroordeeld is door de 
rechter kan een VOG geweigerd worden. 
  
Is de VOG een garantie dat iemand betrouwbaar is?  
Nee, dat kun je zo niet zeggen. Slechts een deel van bijvoorbeeld aangiften van verkrachting leidt tot 
een veroordeling (5-10%, bron Fonds Slachtofferhulp).  
  
Hoe moet je een (gratis) VOG aanvragen? 
Als gemeente moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.  

1. Je bent lid van een kerkgenootschap aangesloten bij het CIO (en dat is Unie-ABC). 
2. Er moet een veiligheidsbeleid zijn. Unie-ABC-gemeenten kunnen gebruik maken van de 

informatie op onze site over veilige gemeente. Je moet ook een vertrouwenspersoon 
hebben, dat kan ook via Unie-ABC. 

3. De gemeente moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. 
4. Verder moet je beschikken over eHerkenning op niveau 2 of hoger. Unie-ABC kan hierbij 

helpen, klik hier. 
5. Tenslotte kun je een aanvraag insturen om toegang te krijgen tot gratis VOG. Dat kan hier. 

De gemeente kan een VOG-aanvraag initiëren met naam en e-mail. De vrijwilliger krijgt dan 
een mail om meer gegevens in te vullen. De VOG wordt naar de vrijwilliger gestuurd die hem 
kan doorsturen naar de gemeente.  

  
Is dat niet veel werk? 
Ja, het kost wel tijd en inspanning en een zorgvuldige administratie. Het kan al snel gaan op tientallen 
vrijwilligers die met kwetsbaren werken. Die rouleren ook en verder wordt geadviseerd om een VOG 
na drie jaar te vernieuwen.  

http://www.gratisvog.nl/
https://www.wijzijnsem.nl/wp-content/uploads/2020/06/SEM-Gedragscode.pdf
https://www.vog-loket.nl/faq/welke-screeningsprofielen-zijn-er/
https://fondsslachtofferhulp.nl/statistieken-cijfers-seksueel-misbruik-nederland/
https://www.gratisvog.nl/voorwaarden/preventief-beleid-kerkelijke-organisaties-cio
https://www.unie-abc.nl/gemeenten/ondersteuning/veilige-gemeente
https://www.unie-abc.nl/gemeenten/ondersteuning/anbi-status
https://www.gratisvog.nl/aanvraagprocedure


 

  
Heeft het dan wel zin? 
De overheid adviseert en stimuleert het gebruik. We zien dat steeds meer organisaties, ook 
bijvoorbeeld sportclubs en kerken, VOG's toepassen. In onze gemeenten is het nog sterk wisselend. 
Enkele, vaak grotere, gemeenten doen het wel, anderen niet. Het is aan de raad om hier een 
afweging in te maken. 
 
Ja, het is extra werk, het is niet waterdicht en kan bij introductie als wantrouwend richting 
vrijwilligers overkomen; anderzijds wil je niet dat het misgaat terwijl je het misschien had kunnen 
voorkomen.  
 


