
 
 

Stappen voor het aanvragen van VOG’s  
Voor: contactpersonen Veilige Kerk 

Vooropgesteld: we zijn het er over eens dat een VOG ongewenst gedrag binnen de kerk niet 
kan voorkomen. Het aanvragen van de VOG is daarom geen doel op zich, maar een middel 
om in gesprek te gaan over veiligheid en te streven naar een zo’n veilig mogelijk klimaat.  
 
Op veel plekken in onze samenleving is de VOG inmiddels wel een vereiste geworden. Zo 
zullen gemeenteleden die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de zorg, onderwijs en accountancy 
al vertrouwd zijn met de VOG als verplicht onderdeel van hun aanstelling. Ook voor nieuwe 
professionals binnen de Protestantse Kerk Amsterdam wordt een VOG gevraagd.  
 

1. Als contactpersoon Veilige Kerk stel je een lijst op van personen met 

vrijwilligersfuncties die een VOG vereisen.1 De opgestelde lijst met personen leg je 

vervolgens voor aan de kerkenraad. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het 

Veilige Kerk beleid en bepaalt uiteindelijk voor welke vrijwilligers binnen de wijkkerk 
een VOG nodig is.                                                                               

Bij nieuwe vrijwilligers/ambtsdragers, met een functie die een VOG vereisen, kun je 

het aanvragen van de VOG tot een vast onderdeel kunnen maken van de 

procedure (aanstelling functie). Daarnaast houd je in de gaten of de VOG’s nog 

geldig zijn (vijf jaar geldig). 

2. Je bespreekt de VOG-aanvraag met de betreffende vrijwilliger en legt uit waarom 

er een VOG voor zijn/haar functie wordt aangevraagd.2 Vervolgens vraag je de 

nodige gegevens van de vrijwilliger, namelijk: voorletters, achternaam, eventuele 

meisjesnaam/geboortenaam en e-mailadres. 

3. Je gaat naar https://www.protestantsamsterdam.nl/veilige-kerk/vog-aanvragen/ 

en vult het aanvraagformulier in. Je vult de gegevens van de vrijwilliger in en vinkt 

aan welke vrijwilligersfunctie de vrijwilliger heeft. Na het indienen wordt je 
aanvraag doorgestuurd naar het secretariaat Veilige Kerk. 

4. Het secretariaat Veilige kerk geeft de VOG-aanvraag door aan de 

screeningsautoriteit Justis. Je hoeft als contactpersoon dus niet aan de slag met e-

herkenning.  

5. De vrijwilliger ontvangt een e-mail van Justis, logt in mijn zijn/haar DigiD en rondt 

de VOG-aanvraag af.  

NB: de aanvraag verloopt na enkele weken. Het is daarom goed om aan de 

vrijwilligers door te geven dat ze de VOG-aanvraag binnen een week na ontvangst 

dienen af te ronden. 

6. De vrijwilliger ontvangt de VOG per post op het adres dat bij de overheid bekend is.   

7. De vrijwilliger stuurt de VOG gratis op naar het secretariaat Veilige Kerk door 

middel van het onderstaande Antwoordnummer: 

 

https://www.protestantsamsterdam.nl/veilige-kerk/vog-aanvragen/


 
 

Protestantse Kerk Amsterdam 
t.a.v. Veilige Kerk 
Antwoordnummer 11773 
1000 RA Amsterdam 
NB: Geef aan de vrijwilligers door dat zij de originele VOG per post moeten 

opsturen naar het secretariaat Veilige kerk.  

8. Secretariaat Veilige Kerk stuurt een ontvangstbevestiging naar de vrijwilliger en de 

contactpersoon wanneer de VOG is ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Binnen de Protestantse Kerk Amsterdam gaat het voornamelijk om de functies: Bezoekwerker 

(waaronder ouderling en diaken), Contactpersoon Veilige Kerk, Jeugdwerkvrijwilliger, 

Ledenadministrateur, Penningsmeester/Kerkrentmeester en Vrijwilliger Koster. De kerkenraad kan 

eventueel besluiten om voor ieder lid van de kerkenraad een VOG aan te vragen en niet alleen voor 

bovengenoemde functies.  

 
2 Als je een vrijwilliger vraagt om een VOG, dan kan deze zich persoonlijk gewantrouwd voelen. 

Benadruk dat het bij VOG's gaat om de functie en niet om de persoon. Het aanvragen van de VOG 

is dus niet persoonlijk bedoeld! Probeer in gesprek te gaan als je op weerstand stuit. Waar komt de 

weerstand vandaan? Het is niet de bedoeling om vrijwilligers kwijt te raken door onenigheid over de 

VOG.  

 

Als iemand écht geen VOG wil aanvragen en het lastig is om een andere vrijwilliger voor die functie 

te vinden óf er incidenteel een beroep op wisselende vrijwilligers wordt gedaan, kan de kerkenraad 

‘incidenteel afwijken’ van de regel dat voor bepaalde vrijwilligersfuncties een VOG gevraagd wordt. 

Dat vraagt echter enige creativiteit. Enige mogelijkheden zijn:  

 Zorgen dat de deur van de ruimte waarin de vrijwilliger werkt open blijft of glas in de deur 

van de groepsruimte;  

 Zorgen dat er altijd twee vrijwilligers aanwezig zijn; 

Probeer te doen wat kan - soms zal het niet lukken, maar dan is er wel over gesproken en het heeft 

de aandacht. Uiteindelijk is de kerkenraad verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de kerk. 

Nogmaals: de VOG is hierin een middel en geen doel op zich. 

 


