Verklaring omtrent gedrag
Als voetbalvereniging komen onze vrijwilligers in aanmerking voor het gratis aanvragen van
de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Met deze verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten,
zoals een zeden- of geweldsdelict.
Dit is een belangrijke stap richting een veilig klimaat binnen onze vereniging.
Conform het advies van het Ministerie van Veiligheid en Justitie moet het aanvragen voor
nieuwe trainers bij de jeugdafdeling en het G-elftal standaard worden.
Vandaar dat het bestuur heeft besloten deze verklaring vanaf het komende seizoen aan te
laten vragen voor nieuwe trainers voor de jeugdafdeling en het G-Voetbal.

Meest gestelde vragen omtrent de VOG
Hoe moet een VOG worden aangevraagd?
Een VOG kan digitaal worden aangevraagd (een elektronische VOG) of rechtstreeks bij de
gemeente. Het voordeel van de elektronische VOG is dat het tijd bespaart.
Wie vraagt de VOG aan?
De vereniging initieert het aanvraagproces door het eerste deel van het
VOG-aanvraagformulier in te vullen. Vervolgens overhandigt ze het (deels) ingevulde
aanvraagformulier aan u (bij een elektronische VOG gebeurt dit automatisch per e-mail). U
maakt de aanvraag voor de VOG daarna zelf af.
Wat heb ik nodig voor een VOG-aanvraag?
Om een elektronische VOG aan te vragen moet u in het bezit zijn van DigiD. Een DigiD is
een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen op websites van
de overheid om zaken te regelen. Hebt u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via de
website Digid.nl.
Wie bepaalt of ik mijn VOG krijg?
Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het ministerie van
Veiligheid en Justitie onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam van de aanvrager van
de VOG staan. Als er sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt het COVOG of deze
relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te
nemen dat uw verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is
aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend. Meer informatie over het onderzoek dat wordt
uitgevoerd door de COVOG vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Op welke punten word ik gescreend?
De vereniging geeft op het VOG-aanvraagformulier aan voor welke functie de VOG wordt
aangevraagd en op welke functieaspecten uw verleden wordt getoetst (het zogenoemde
screeningsprofiel). De vereniging heeft hiervoor de keuze uit acht functieaspecten. Meer
informatie over het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de COVOG vindt u op de website
van de Rijksoverheid.

Enkele voorbeelden:
 Als ik veroordeeld ben voor diefstal, inbraak, druggerelateerd delict of een
verkeersovertreding, wordt mijn VOG dan toegekend?
Ja, de VOG zal normaal gesproken worden toegekend.


Als ik veroordeeld ben voor een ernstig zeden- of geweldsdelict wordt mijn
VOG dan toegekend?
Dan bestaat er de kans dat de VOG niet wordt toegekend.

Wat als mijn VOG niet wordt toegekend?
Voordat een VOG definitief wordt geweigerd, ontvangt u eerst een voornemen tot afwijzen.
Hierin staan de redenen van de voorgenomen afwijzing. U kunt schriftelijk aangeven waarom
u vindt dat u de verklaring wel moet krijgen. Als het definitieve oordeel alsnog negatief blijft,
dan krijgt u een afwijzende beschikking. Ook hier kunt u nog bezwaar tegen aantekenen.
Wanneer u uiteindelijk geen VOG kunt overhandigen aan de vereniging, dan is het aan u om
hierover een open gesprek met de vereniging aan te gaan.
Wat moet ik met mijn ontvangen VOG doen?
U krijgt uw VOG per post toegestuurd. Na ontvangst overhandigt u het originele document
aan de vereniging. Graag aanleveren via het e-mailadres: info@fcwinterswijk.nl.
FC Winterswijk archiveert het document. Een gekopieerde of gescande VOG geldt niet als
officieel document.
Meer informatie over de VOG in de sport vindt u op:

www.nocnsf.nl/vog

