
*Onderzoek rapportage, Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers (Gemeente Oss, jan. 2017) 

     
Motie: Verklaar ‘ Verklaring Omtrent Gedrag’ gratis 

De Gemeenteraad van Oss in vergadering bijeen op 13 juli 2017 
 

 
Constaterende dat 

- Verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente Oss niet zonder de 
inzet van vrijwilligers kunnen; 

- De gemeente Oss vrijwilligers waardeert en inwoners aanmoedigt vrijwilligerswerk 
te (gaan) doen; 

- Een Verklaring Omtrent het Gedrag een nuttig instrument kan zijn om een deel van 
de kwaliteit te kunnen borgen en (maatschappelijke) risico’s die verbonden kunnen 
zijn aan de inzet van vrijwilligers te minimaliseren; 
 

Overwegende dat 
- De Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie in 2016 een prijsverhoging voor VOG, 

van 38% doorvoerde; 
- De kosten voor de VOG’s drukken op het budget van vrijwilligersorganisaties en 

verenigingen; 
- Door hun geringe financiële draagkracht kiezen vrijwilligersorganisaties er soms 

voor om de VOG achterwege te laten. Dit is een ongewenste ontwikkeling. (16% 
van de Osse organisaties die geen gebruik maakt van de VOG, verklaart dit te doen 
vanwege de hoge kosten van een VOG*); 

- De kosten (€ 41,35) voor een VOG een extra drempel is voor (potentiele) 
vrijwilligers, om vrijwilligerswerk te doen (22% van de vrijwilligers ervaart de 
financiële kosten als een belemmering.*) 

- De regeling voor het gratis aanvragen van een VOG bij het ministerie vrij onbekend 
is. (42,6% geeft aan niet bekend te zijn met de regeling.*) 
 

Spreekt uit dat 
- Het aanvragen van een VOG gratis zou moeten zijn voor vrijwilligers van 

verenigingen en maatschappelijke organisaties; 
- De bekendheid voor het aanvragen van een gratis VOG via het ministerie van 

Veiligheid en justitie vergroot moet worden; 
 

Draagt het college op 
1. Om te onderzoeken in welke mate VOG’s worden aangevraagd voor vrijwilligerswerk en 
verenigingen in Oss; 
2. De bekendheid van de regeling – voor het gratis aanvragen van een VOG - van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie vergroten  
3. Om bij de behandeling van de programmabegroting van 9 november 2017 de financiële 
gevolgen voor het eventueel gratis verstrekken van VOG’s voor vrijwilligersorganisaties en 
verenigingen te presenteren. 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Bas van der Voort 


