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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief willen wij u informeren over de laatste stand van zaken aangaande het gratis
verstrekken van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers door het Rijk.
In onze brief van 22 februari 2012 (12.0443723) hebben wij aangegeven dat de invoering
van de door staatsecretaris Teeven toegezegde regeling aangaande de gratis VOG nog niet
was ingevoerd. Wij hebben u toegezegd - afhankelijk van de definitieve inwerkingtreding te komen met een voorstel aangaande de gratis VOG.
Naar aanleiding van Kamervragen van het CDA over de toezegging om de gratis VOG in te
voeren heeft staatsecretaris Teeven op 28 maart 2012 het volgende geantwoord:
"De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft in mijn opdracht hef
project "In veilige handen" ontwikkeld. Dit stappenplan biedt vrijwilligersorganisaties diverse
handvatten om de sport- of hobbyclub veilig te maken en seksueel misbruik van jeugdleden
te voorkomen. De gratis VOG vormt één van de onderdelen van dit project. Scoufing
Nederland, het Steunpunt Kindervakanties en het NOC*NSF hebben zich, als eerste
koepelorganisaties aangeslofen bij het stappenplan "In veilige handen" en kwalificeerden
zich daarmee voor de verstrekking van de gratis VOG. Vrijwilligers die zijn aangesloten bij
bovengenoemde koepels, kunnen de kosten voor de aanvraag van een VOG (die in 2012
zijn gedaan) vergoed krijgen. Voor vrijwilligers van andere organisaties die (nog) niet in het
stappenplan participeren geldt dit nog niet. Eind 2012 wordt een evaluatie van de eerste fase
rondom de verstrekking van gratis VOG naar uw kamer gesfuurd. Hierin zal tevens worden
meegenomen of en onder welke voorwaarden de verstrekking van de gratis VOG kan
worden uitgebreid voor andere vrijwilligersorganisaties die met kinderen werken."
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De wijze waarop de kosten worden vergoed, is overigens nog steeds niet duidelijk. De
aanvrager van de VOG wordt aangeraden om het betalingsbewijs van de VOG te bewaren
totdat duidelijk is hoe de vergoeding c.q. terugbetaling van de kosten zal verlopen.
Terugbetaling vindt plaats via de overkoepelende organisatie, Dit gaat buiten de gemeente
om.
Wij zullen u na de uitkomsten van de evaluatie eind 2012 wederom informeren over de
ontwikkelingen over de invoering van de gratis VOG.
Tot slot melden wij u nog dat wij op 26 maart 2012 in samenwerking met de
VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer een bijeenkomst hebben georganiseerd rondom het
thema "voorkomen van kindermisbruik bij vrijwiIIigersorganisaties". Er waren hierbij 19
vrijwilligersorganisaties aanwezig.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

