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Waarom een VOG? 

 
VV Papendrecht neemt de veiligheid van de leden zeer serieus. Ouders, leden en potentiële 
leden kunnen ervan uitgaan, dat VV Papendrecht er alles aandoet om iedereen onbezorgd te 
laten voetballen. Daarom heeft het bestuur besloten om van functionarissen (vrijwilligers en 
werknemers) die structureel werken met minderjarigen en/of mensen met een 
verstandelijke beperking, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verlangen. Dit is een 
bewijs van goed gedrag van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt, dat het 
verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met kwetsbare mensen. 
VV Papendrecht beseft, dat een VOG geen garanties geeft, maar de drempel voor mensen 
met verkeerde intenties ligt daardoor hoger. Het VOG-beleid heeft een preventieve werking. 
 
 

Procedure 

 
Voorafgaand aan ieder nieuw seizoen wordt door het secretariaat geïnventariseerd, van wie 
een VOG wordt vereist. Daarna wordt bekeken, wie nog een geldige VOG heeft. Voor 
diegenen die geen of een verlopen VOG hebben, wordt een aanvraagprocedure opgestart. 
 
VV Papendrecht dient bij de Dienst Justis, dat onderdeel is van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie, voor de betrokken functionarissen een aanvraag voor een VOG-verklaring in. Na 
enige tijd ontvangt u op uw e-mailadres, zoals dat bij VV Papendrecht bekend is, een bericht 
van Justis met daarin een link. Door daarop te klikken kunt u uw aanvraag voor een VOG-
verklaring activeren. U wordt gevraagd om ‘akkoord’ aan te vinken. Vervolgens dient u de 
aanvraag digitaal te ondertekenen. Dit kunt u doen met uw persoonlijke DigiD-code, uw 
digitale identiteit. 
 
Binnen circa twee weken stuurt Justis de VOG-verklaring naar uw thuisadres. Maak daarvan 
een kopie (het origineel kunt u dan eventueel voor andere doeleinden gebruiken) en mail die 
naar ons secretariaat: secretaris@vvpapendrecht.nl. 
 
De kopie wordt bewaard en de VOG wordt geregistreerd in Sportlink. 
 
 

Geldigheid VOG 

 
Voor een VOG bestaat geen vastgestelde geldigheidstermijn. VV Papendrecht heeft ervoor 
gekozen om elke vijf jaar aan de betrokkenen een recente VOG te vragen. 
 
 

Kosten 

 
Aan een VOG-procedure die via de vereniging verloopt, zijn geen kosten verbonden. 
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Geen DigiD? 

 
Beschikt u (nog) niet over een DigiD? Vraag die dan bij de overheid aan op de website van 
DigiD: https://www.digid.nl. Gegevens die u hiervoor nodig hebt zijn: postcode, 
huisnummer, geboortedatum en BurgerServiceNummer (BSN). Binnen 5 dagen ontvangt u 
per post uw activeringscode. Activeer die binnen 20 dagen, anders dient u namelijk opnieuw 
een DigiD-aanvraag in te dienen. 
 
 

Geen VOG 

 
Uiteraard staat het eenieder vrij om, vanwege moverende redenen, zich niet aan het VOG-
beleid te conformeren. VV Papendrecht stelt het overleggen van een VOG echter verplicht 
voor iedereen, die werkt met kwetsbare personen. Mensen die niet aan het VOG-beleid 
willen meewerken of geen VOG kunnen overleggen, kunnen derhalve geen functie meer 
bekleden waarbij structureel contact plaatsvindt met minderjarigen en/of mensen met een 
verstandelijke beperking. 
 

Contactpersoon 

 
Vragen over het VOG-beleid kunt u stellen aan de secretaris van VV Papendrecht. 
E-mail secretaris@vvpapendrecht.nl. 
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