
 

 

 

 

 

 

 
 

 

HANDLEIDING – AANVRAAG VOG VIA DE GEMEENTE 

 

 

1. Download het aanvraagformulier voor de VOG via deze link en print dit formulier uit. 

 

2. Ga naar onderdeel 2: Invullen door organisatie / instelling die de VOG verlangt 

 

 

2.1 Gegevens organisatie / instelling 

 

Wanneer u de VOG aanvraagt namens een sportbond, dan vult u hier de gegevens van de sportbond in. 

Wanneer u de VOG aanvraagt namens een sportvereniging, dan vult u hier de gegevens van de 

sportvereniging in.  

 

U vult de volgende gegevens in: 

- Naam (van de sportbond/ sportvereniging) 

- Naam vertegenwoordiger (van u als contactpersoon) 

- Straat en huisnummer (van de sportbond/ sportvereniging) 

- Postcode en plaats (van de sportbond/ sportvereniging) 

- Telefoonnummer (van de sportbond/ sportvereniging) 

- Land 

 

 

2.2. Doel van de aanvraag 

     

  U kruist alleen het hokje “Werkrelatie” aan en vult het volgende in: 

- Functie (Vul hier in: “Vrijwilliger bij sportvereniging of sportbond”)  

- Taakomschrijving (bijvoorbeeld de officiële functieomschrijving van de desbetreffende 

functie) 

 

 

2.3 Specifiek screeningsprofiel 

 

U kruist alleen het hokje “Nee, ga door met vraag 2.4” aan. 

 

 

2.4 Algemeen screeningsprofiel 

 

Bij dit onderdeel kruist u aan welke onderdelen relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG wordt 

aangevraagd. De overheid onderzoekt vervolgens of de desbetreffende persoon geen strafbare 

gedragingen op zijn/haar naam heeft staan, met betrekking tot de door u aangekruiste functieaspecten. 

Het is dus van belang dat de opgegeven functieaspecten daadwerkelijk corresponderen met de beoogde 

functie/ taak. 

 

Voor vrijwilligers die in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling VOG in de sport, moet u 

„Informatie‟ en „Personen‟ aankruisen. U kruist de volgende hokjes aan: 

  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verklaring-omtrent-het-gedrag/documenten-en-publicaties/brochures/2011/06/21/aanvraagformulier-verklaring-omtrent-het-gedrag-natuurlijke-personen.html


 

 

 

 

 

 

“Informatie: 

- 11  Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen 

- 12  Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan 

- 13  Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en   

      verificatieprocessen” 

 

 “Personen: 

- 84  Belast zijn met de zorg voor minderjarigen 

- 85  Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en  

         gehandicapten”  

 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een document met meer informatie over de betekenis van 

alle screeningsprofielen. 

 

 

2.5 Bijzondere omstandigheden m.b.t. de aanvraag 

 

 U kruist alleen het hokje “Nee, ga door met de volgende vraag” aan. 

 

 

2.6 Ondertekening door organisatie/instelling 

 

U vult de volgende gegevens in: 

- Plaats, dag, maand, jaar 

- Handtekening van u als contactpersoon van de sportbond/ sportvereniging 

- Stempel (of paraaf) van uw organisatie/ instelling. 

 

 

3. Zet onderaan iedere pagina van het aanvraagformulier uw paraaf. Zo helpt u fraude tegen te gaan. 

 

 

4. Nadat u onderdeel 2 van het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, overhandigt u het formulier  

    aan de persoon van wie u de VOG vraagt (= de aanvrager).  

 

Hij/zij vult hierna het aanvraagformulier zelf verder in en levert het ingevulde formulier in bij de gemeente 

waar hij/ zij staat ingeschreven. De gemeente zendt de VOG-aanvraag naar de COVOG. De COVOG 

beoordeelt de aanvraag en zendt de VOG, indien akkoord, per post naar de aanvrager. De aanvrager levert 

de VOG vervolgens weer in bij uw bond of vereniging. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verklaring-omtrent-het-gedrag/documenten-en-publicaties/brochures/2011/10/13/screeningsprofielen-vog.html

