
7-Stappen voor het aanvragen van een VOG 

Voor het aanvragen van een VOG zijn er een 7-tal stappen die verenigingen moeten 

doorlopen.  

1. Meld je vereniging aan op de website: www.gratisvog.nl  

Voer de gegevens van je verenging in. Om in aanmerking te komen voor een gratis 

VOG regeling moet een vereniging preventief beleid hebben. Dit houdt in dat de 

vereniging beschikt over gedragsregels, een aannamebeleid en het hebben van een 

vertrouwenscontactpersoon.  

2. Vraag e-Herkenning aan  

Mag je vereniging gebruikmaken van de regeling? Vraag dan een eHerkenning aan. 

Vergelijk het met DigiD, maar dan voor organisaties. Mocht je dit als vereniging al 

hebben, kun je deze stap overslaan. Voor de VOG-aanvraag is 

betrouwbaarheidsniveau EH2+ voldoende. Er zijn diverse aanbieders van 

eHerkenning en de kosten zijn ongveer €20 per jaar. Als je voor langere periode 

afsluit dan krijg je meer korting.  

3. Je krijgt een melding 

Van het contactpunt krijgt je vereniging een e-mail dat de aanvraag naar het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie is doorgestuurd en in behandeling wordt 

genomen. Mocht er informatie ontbreken of vragen oproepen, dan krijgt je 

vereniging een verzoek om aanvullende informatie. 

4. Goedkeuring (of afwijzing) van het ministerie 

Het ministerie heeft 8 weken om de aanvraag te beoordelen, vanaf het moment dat 

het contactpunt de aanmelding doorstuurt. De goedkeuring wordt via de mail bekend 

gemaakt, een eventuele afwijzing schriftelijk.  

5. Aan de slag! 

Wanneer uw organisatie een e-mail heeft ontvangen dat de vereniging is toegelaten 

tot de regeling, kunt u gratis VOG’s voor de vrijwilligers klaarzetten. Je geeft aan 

waarop iemand gescreend moet worden: omgang met personen en minderjarigen 

(profiel 84) en/of mensen met een verstandelijke beperking (profiel 85) en vult de 

naam en het e-mailadres van de vrijwilliger in. De betreffende vrijwilliger krijgt een 

link om de rest van de gegevens in te vullen.  

6. De vrijwilliger vult het formulier in 

De vrijwilligers die gescreend worden, loggen in met DigiD, vullen de gegevens aan 

en geven akkoord. Vervolgens wordt de screening uitgevoerd. Als de aanvraag wordt 

goedgekeurd, ontvangt de vrijwilliger binnen acht weken de VOG. 

7. VOG inleveren bij de vereniging 

De vrijwilliger neemt de originele VOG mee naar de club. Hier wordt de VOG 

bestempeld of getekend met een datum. Vervolgens wordt in de registratie 

vastgelegd wie het origineel heeft gecontroleerd, op welke datum en of de vrijwilliger 

met de VOG voldoet aan de eisen. De originele VOG blijft van degene om wie het 

gaat. Klaar!  

http://www.gratisvog.nl/
https://www.gratisvog.nl/procedure/vog-klaarzetten

