VOG-beleid bij de ZRB

(versie januari 2021)

Waar is een VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag, voor?
Bij vrijwilligerswerk in een reddingsbrigade denk je aan actief bezig zijn, zinvol samenwerken en plezier
hebben. Niemand denkt hierbij aan strafbaar gedrag, dat er landelijk gezien helaas toch in een enkel geval
wel blijkt te zijn. Door met een VOG, een officieel overheidsdocument, te werken zorgen
vrijwilligersorganisaties voor een zo veilig mogelijk omgeving voor andere vrijwilligers, voor jeugdleden en
voor mensen aan wie hulp/zorg wordt verleend. Met de VOG toon je aan dat je gedrag in het verleden geen
bezwaar vormt voor het vrijwilligerswerk dat je nu gaat doen.
Hoe wordt een VOG aangevraagd?
Het ZRB-secretariaat zet de aanvraag uit via Justis, van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor is
alleen het email-adres van het lid om wie het gaat nodig. Het secretariaat zet de VOG-aanvraag klaar voor de
‘vrijwilliger bij de Zandvoortse Reddingsbrigade’ voor het screeningsprofiel ‘Gezondheidszorg en welzijn van
mens en dier’. Het lid ontvangt vervolgens van Justis een e-mail met een uitnodiging om de VOG-aanvraag in
te vullen en te accorderen.
Wie krijgen een verzoek om een VOG aan te vragen?
Het ZRB-secretariaat stemt af met de postcommandanten en/of met het bestuur welke volwassen leden het
verzoek krijgen om een VOG aan te vragen. Dit gaat om leden die actief zijn op de post en/of binnen de
opleidingen, bij de zwembad-activiteiten of in het bestuur.
Wie krijgt er geen verzoek om een VOG aan te vragen?
De vereniging ZRB verzoekt al haar vrijwilligers om een VOG aan te vragen. Aan volwassen leden die geen
actieve taak hebben, aan leden jonger dan 18 jaar en aan donateurs wordt echter geen verzoek gedaan om
een VOG aan te vragen.
Wat staat er in een VOG?
In een VOG staat kort in formele bewoording beschreven of er bezwaren zijn tegen de inzet van de vrijwilliger
bij de ZRB, gelet op het risico voor de samenleving en het belang van vrijwilliger. Op grond van artikel 28 van
de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt de VOG afgegeven. Op de VOG staat ook beschreven dat
de echtheidskenmerken moeten worden gecontroleerd.
Sinds wanneer werkt de ZRB met een VOG?
Sinds 2016 is de ZRB gestart met het aanvragen van VOG voor de bestuursleden en instructeurs. In de
ledenvergadering van 2020 is aan de vergadering voorgesteld om de VOG verenigingsbreed te introduceren.
Hiermee is ingestemd, waarna dit binnen de vereniging is uitgerold.
Hoe lang is een VOG geldig?
Een VOG heeft geen geldigheidstermijn. De ZRB hanteert dat tenminste iedere vijf jaar een nieuwe VOG
aangevraagd dient te worden. Het initiatief hiervoor ligt bij het secretariaat en de ledenadministratie.
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een VOG?
Voor vrijwilligers van de ZRB zijn er geen kosten verbonden aan het aanvragen van een VOG.
Wat moet je doen als je de VOG hebt ontvangen?
Je ontvangt de VOG binnen 1 tot 4 weken per post. Informeer dan per mail het secretariaat dat je de VOG
hebt ontvangen. Er zal dan een moment worden afgesproken om de VOG te checken. Het document blijft
namelijk in jouw bezit. Het secretariaat doet wel een check op aanwezigheid en echtheid. En de afgiftedatum
en het nummer van de VOG worden opgenomen in de ledenadministratie om zo bij te kunnen houden op
welke moment het secretariaat een nieuwe aanvraag klaar moet zetten.
Meer weten over de VOG en de registratie van de gegevens? Check:
https://www.justis.nl/producten/vog/vrijwilligers-en-vrijwilligersorganisaties.aspx
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/verklaring-omtrent-gedrag-aanvragen
https://www.reddingsbrigade.nl/wij/privacyverklaring-en-cookies/privacyverklaring/

