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INFBL.8000 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

 

 
 

Scouting Nederland wil haar leden een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden. We doen er alles aan om 

dat te bereiken. Bij gesprekken met nieuwe vrijwilligers is het een gespreksonderwerp en binnen Scouting 

Academy wordt er aandacht aan besteed. Daarnaast heeft Scouting Nederland een gedragscode en 

hebben we een stappenplan In Veilige Handen. Binnen de maatregelen in de preventieve sfeer is het 

aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een belangrijk hulpmiddel. De VOG is niet het 

wondermiddel om grensoverschrijdend gedrag binnen Scouting te voorkomen, maar zorgt er wel voor dat 

personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, en daardoor bij justitie bekend zijn, niet bij 

Scouting aan de slag kunnen.  

 

Een VOG aanvragen is verplicht 

Scouting Nederland heeft het aanvragen van een VOG voor alle vrijwilligers (kaderleden, buitengewone 

leden en plusscouts) verplicht gesteld. In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat een VOG overlegd 

moet worden voordat kaderleden, buitengewone leden en plusscouts een functie kunnen uitoefenen. 

 

In het huishoudelijk reglement is de VOG-verplichting opgenomen voor alle vrijwilligers (kaderleden, 

buitengewone leden en plusscouts), ongeacht of ze wel of niet direct in aanraking komen met jeugdleden. 

Dus niet alleen voor leiding, maar bij voorbeeld ook voor bestuursleden, trainers, organisatoren, 

materiaalmeesters, vrijwilligers op kampeerterreinen en plusscouts moet een VOG worden aangevraagd. 

Iedere VOG is maximaal 3 jaar geldig en dient op tijd hernieuwd te worden. 

 

Welke stappen moeten je nemen? 

Als organisatie moet je eenmalig twee registraties doen: 

1. Registreer je organisatie op www.gratisvog.nl, zodat je gratis een VOG voor vrijwilligers aan kunt 

vragen. 

2. Vraag een eHerkenning aan zodat je in een beveiligde omgeving met de overheid kunt 

communiceren. 

 

Voor het daadwerkelijk aanvragen van VOG’s  doorloop je de volgende twee stappen: 

1. Zet een VOG-aanvraag klaar voor de vrijwilliger via 

https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm. 

2. Registreer de VOG in Scouts Online, nadat de vrijwilliger deze thuisgestuurd gekregen heeft en 

heeft getoond bij de groep of regio. 

 

Info: Omdat er regelmatig veel wijzigingen zijn in de informatie van ketenpartners hebben wij geen 

specifieke infobladen per stap meer. De websites waar je per stap terecht kan vind je verderop in dit 

infoblad. 

 

Kom je in de knel met een van bovenstaande stappen of heb je vragen over het proces rondom VOG,  

stuur dan een e-mail naar de landelijk coördinator VOG via vog@scouting.nl.  

De landelijk coördinator houdt maandelijks een avondspreekuur, datum en tijden worden op de 

facebookpagina van Scouting Nederland en de @-Scout gepubliceerd. 

  

https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode/file
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/in-veilige-handen
http://www.gratisvog.nl/
https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm
mailto:vog@scouting.nl
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Algemene informatie 

 

Aanvragen van een VOG; digitaal of op papier 

Je kunt een VOG voor vrijwilligers digitaal aanvragen of op papier. Het digitaal aanvragen heeft veel 

voordelen, zowel voor de vrijwilliger als voor de organisatie. De organisatie hoeft geen papieren formulier 

meer aan de vrijwilliger te overhandigen en de vrijwilliger hoeft niet meer zelf naar het gemeentehuis te 

gaan om een formulier af te geven. Voor alle partijen is het een besparing van tijd en kosten. Wil je gebruik 

maken van de gratis VOG, dan kan dit ook alleen via de digitale weg.  

 

De mogelijkheid bestaat nog steeds om op papier een VOG aan te vragen. Het aanvraagformulier moet 

voor een deel door de Scoutingorganisatie en voor een deel door de vrijwilliger zelf worden ingevuld. De 

organisatie vult eerst haar deel in en stuurt het deels ingevulde formulier naar de persoon op wie de VOG 

betrekking heeft. Die vult het verder in en levert het in bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar 

de aanvrager staat ingeschreven. De aanvrager moet een geldig identiteitsbewijs tonen en de leges van  

€ 41,35 betalen (2021). De gemeente stuurt de aanvraag door naar het COVOG. Sommige gemeenten 

brengen geen kosten in rekening als het een aanvraag voor het vrijwilligers- of jeugdwerk betreft of geven 

hiervoor subsidie. Vraag dit na bij je gemeente. De kosten voor een papieren aanvraag worden niet door 

de landelijke overheid vergoed. Ook Scouting Nederland vergoedt de kosten van een papieren aanvraag 

niet en wij adviseren regio's en groepen hetzelfde te doen. 

 

Informeren van de vrijwilliger 

Voordat je de procedure voor het aanvragen van een VOG in gang zet, is het belangrijk de (potentiële) 

vrijwilliger te informeren. Onderstaand is een voorbeeld opgenomen van een mailtekst die je kunt 

gebruiken om je vrijwilligers te informeren over de aanvraag van een VOG. De ervaring leert dat een 

(persoonlijk/groeps-)gesprek over de sociaal veilige omgeving de vrijwilliger extra motiveert om de VOG als 

onderdeel van de sociaal veilige omgeving aan te vragen.  

 

Heb je al een VOG voor een andere functie binnen Scouting? 

In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat er met één VOG bij alle organisatieonderdelen volstaan 

kan worden onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de VOG minimaal aangevraagd wordt voor de 

screeningopties: Informatie, Geld, Aansturing en Personen.  

 

Het organisatieonderdeel wat voor de vrijwilliger de eerste VOG aanvraag gedaan heeft en waar de 

betreffende vrijwilliger nog steeds kaderlid of buitengewoon lid of plusscout is, zal om de drie jaar een 

nieuwe VOG aanvragen en registreren in Scouts online.  

 

Aanvragen van een VOG; digitaal of op papier 

Je kunt een VOG voor vrijwilligers digitaal aanvragen of op papier. Het digitaal aanvragen heeft veel 

voordelen, zowel voor de vrijwilliger als voor de organisatie. De organisatie hoeft geen papieren formulier 

meer aan de vrijwilliger te overhandigen en de vrijwilliger hoeft niet meer zelf naar het gemeentehuis te 

gaan om een formulier af te geven. Voor alle partijen is het een besparing van tijd en kosten. Wil je gebruik 

maken van de gratis VOG, dan kan dit ook alleen via de digitale weg.  

 

VOG en de AVG 

Een VOG wordt door de overheid gezien als een document waarbij als deze in verkeerde handen valt, een 

schending van de privacy is. Het is dus belangrijk dat je vertrouwelijk omgaat met de originele VOG, deze 

controleert op de echtheidskenmerken en na registratie in Scouts online, de VOG terug geeft aan de 

betreffende vrijwilliger. 

Het is niet toegestaan om een kopie van de VOG te maken en of het origineel in te nemen. In het infoblad 

VOG en AVG lees je meer over de achtergronden en ons advies. 

https://bit.ly/3ux2iJy
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VOG en tijdelijke vrijwilligers 

Het is een groot voorrecht als je naast vaste vrijwilligers, kunt beschikken over vrijwilligers die zo 
af en toe komen helpen: tijdelijke vrijwilligers. Belangrijk is dat je in je groep en regio goede 
afspraken maakt over wat je verstaat onder tijdelijke vrijwilligers en dat ook goed vastlegt. 
 
Scouting Nederland is van mening dat als een tijdelijke vrijwilliger veel vaker je komt 
ondersteunen, de betreffende vrijwilliger beter ingeschreven kan worden als lid van je 
groep/regio. Het lidmaatschap heeft voordelen en zorgt ervoor dat we allemaal de vereniging 
financieel ondersteunen en gaat voldoen aan de verplichtingen die het lidmaatschap met zich 
meebrengt. 
 

Advies:  
Of een vrijwilliger nu tijdelijk of permanent is, lid van een andere Scoutingorganisatie of 

niet, het siert je als groep/regio om voor iedereen de VOG op orde te hebben.  
VOG’s kunnen gratis aangevraagd worden en de ervaring leert dat men snapt waarom een 

VOG nodig is. 

 
Tabel functieaspecten – Groeps-, en regionale functies binnen Scouting Nederland 

 Groeps- en regioniveau  

Functie → 

 

Functie-

aspect 

↓ 

Leid(st)er Team 

leid(st)er/

voorzit-ter 

team 

Bestuurslid Penning-

meester/ 

budgetbewaker 

Overige 

kader-

leden  

Buiten-

gewone 

leden/plus-

scouts 

Medewerkers 

ScoutShop 

1, 8:  

Informatie,  

personen 

 

X 

minimaal 

verplicht 

    

X 

minimaal 

verplicht 

 

X 

minimaal 

verplicht 

 

1, 2, 8: 

Informatie, 

geld, 

personen 

 

 

Kasbeheerder van de 

speltak 

     

1, 7, 8: 

Informatie, 

aansturen, 

personen 

  

X 

 

X 

    

1, 2, 7, 8: 

Informatie, 

geld, 

aansturen, 

personen 

 

X 

(advies) 

X 

(advies) 

X 

(advies) 

X 

(advies) 

X 

(advies) 

X 

(advies) 

X 

(advies) 

1, 2, 3, 7, 8: 

Informatie, 

geld, 

goederen, 

aansturen 

personen 

 

      X 

Nb: vanwege het aantal landelijke vrijwilligers vraagt de landelijke organisatie alle vier de aspecten aan voor landelijke vrijwilligers 

waardoor controle bij wisseling van functie niet veel werk is. Een groep of regio wordt dringend geadviseerd die ook te doen zodat de 

vrijwilliger kan volstaan met één VOG. 
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Meer informatie? 

 

Informatie pagina’s externe partners 

Gratis VOG      https://bit.ly/3wDQas4  

Verklaring Omtrent het Gedrag:    https://bit.ly/3uxjDC6  

Huishoudelijk Reglement:     https://bit.ly/3276rYB  

Aanvraag eHerkenning:     https://bit.ly/2R7rojM  

Website digitale aanvraag:    https://bit.ly/3fYnUKK  

DigiD:       https://bit.ly/3uzMRQK  

 

Informatie pagina’s website Scouting Nederland 

Informatie over preventieve maatregelen:   https://bit.ly/3iY29ck en https://bit.ly/3rYUgYm  

Handhaving VOG     https://bit.ly/39QYz1G  

Meer informatie over AVG en Privacy   https://bit.ly/3ux2iJy  

Meer informatie over rol leden versus relatie  https://bit.ly/3fUdRqa 

 
Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels 

nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen 

geen rechten worden ontleend. 

https://bit.ly/3wDQas4
https://bit.ly/3uxjDC6
https://bit.ly/3276rYB
https://bit.ly/2R7rojM
https://bit.ly/3fYnUKK
https://bit.ly/3uzMRQK
https://bit.ly/3iY29ck
https://bit.ly/3rYUgYm
https://bit.ly/39QYz1G
https://bit.ly/3ux2iJy
https://bit.ly/3fUdRqa

