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Motie M2017-058 VOG-leges voor
vrijwilligers

Geachte heer, mevrouw ,
Op 21 december 2017 nam u de motie VOG-leges voor vrijwilligers aan. Deze motie roept het college op
om bij de begroting 2019 en de legesverordening en tarieventabel 2019 een voorstel te doen voor het
gratis ter beschikking stellen van VOG’s aan vrijwilligers die werken met mensen in een
afhankelijkheidsrelatie. Vrijwilligers zijn van grote waarde voor de samenleving en onmisbaar binnen de
gemeenschap. Juist daarom vinden ook wij het belangrijk dat de VOG voor een zo groot mogelijke groep
gratis is. In deze brief informeer ik u over de gratis VOG’s.
Regeling gratis VOG
Sinds 1 januari 2015 bestaat er een regeling Gratis VOG. Deze regeling wordt uitgevoerd door Justis, in
opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze bestaande regeling richt zich expliciet op
vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking en heeft als
doel het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk. Elke vrijwilliger
die werkt met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking kan een gratis VOG krijgen.
Deze kan digitaal worden aangevraagd via gratisvog.nl. Informatie over de gratis VOG staat op onze
website.
Nieuwe regeling per 1 november 2018
De bestaande regeling voor een gratis VOG wordt uitgebreid. Net als u vindt het kabinet het erg
belangrijk dat vrijwilligerswerk veilig is en daarom kunnen vanaf 1 november 2018 veel meer
organisaties deelnemen aan de regeling Gratis VOG. Dit sluit heel mooi aan bij de strekking van uw
motie. De nieuwe regeling geldt voor alle vrijwilligers in Nederland die werken met mensen in een
afhankelijkheidssituatie. Daarmee bedoelen we vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan
kwetsbare groepen of personen. Het maakt dan niet meer uit voor welke organisatie de vrijwilliger
actief is.
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Verwerken nieuwe regeling
Wij verwerken de nieuwe regeling in de nog vast te stellen legesverordening en tarieventabel 2019 zodat
uw motie daarin vorm krijgt. Via onze (social) media kanalen geven we extra aandacht aan de verruimde
regeling zodra deze van kracht is. En natuurlijk passen we daarbij de teksten op onze website aan zodat
we de vrijwilligers goed en snel op weg helpen naar een gratis VOG.
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