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Kosteloze VOG voor Tilburgse vrijwilligersorganisaties 

Aanleiding: 
In de gemeente Tilburg zijn er veel vrijwilligersorganisaties actief die zich bekommeren om 
kwetsbare doelgroepen. Denk hierbij aan jongeren, inwoners met een verstandelijke 
beperking, senioren of zieken.   

Veel van deze organisaties willen de kwaliteit van hun vrijwilligers borgen en vragen 
daarom aan potentiële vrijwilligers om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze 
kosten worden in de meeste gevallen gedragen door de organisaties. Deze kosten kunnen 
zo zwaar doorwegen dat een organisatie ervoor kan kiezen de aanvraag van een VOG  
niet meer verplicht te stellen.  

Begin 2016 werd vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten de aanvraag van 
een VOG gratis te maken voor verenigingen die werken met kinderen of mensen met een 
verstandelijke beperkingen. Organisaties die zicht richten op een andere kwetsbare groep 
vielen buiten de boot en werden bovendien geconfronteerd met een 38% duurdere VOG.  

Voorstel: 
Onderzoek of het, al dan niet via het ministerie, mogelijk gemaakt kan worden om ook 
andere Tilburgse vrijwilligers organisaties die zich inzetten voor andere kwetsbare 
doelgroep dan kinderen of mensen met een verstandelijke beperking de VOG kosteloos 
aan kunnen vragen. Hierbij ook de financiële consequenties voor de gemeente Tilburg in 
kaart te brengen en de resultaten uiterlijk 31 december 2016 voor te leggen aan de 
gemeenteraad van Tilburg.   
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Voordelen: 
Kwaliteit borgen: Door het vragen van een VOG aan toekomstige vrijwilligers wordt de 
kwaliteit van de vrijwilligers verder geborgd. Door de kwaliteit beter te borgen kunnen ook 
eventuele risico’s aan de inzet van vrijwilligers worden op deze manier verminderd; 
Eenduidig beleid: Door ook vrijwilligersorganisaties die werken met een andere 
kwetsbare doelgroep dan kinderen of mensen met een verstandelijke beperking de VOG 
kosteloos aan te bieden wordt het beleid over de gehele linie gelijk getrokken; 
Meer budget voor doelgroep: Doordat de vrijwilligersorganisaties de kosten voor de 
aanvraag van een VOG niet meer hoeven te dragen kan er meer budget direct besteed 
worden aan de doelgroep waar zij zich op richten.  

Financiële impact: 
De financiële impact van dit voorstel maakt onderdeel uit van het onderzoek wat wordt 
opgedragen aan het college.  

De raad besluit: 
het college de opdracht te geven om te onderzoeken of de VOG’s kosteloos kunnen 
worden verstrekt aan vrijwilligers die zich inzetten voor de Tilburgse samenleving 
(verenigingen en maatschappelijke organisaties) en de financiële consequenties hiervan in 
kaart te brengen. 

Namens de fractie van het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout 
Joost van Puijenbroek 

Namens de fractie van Lijst Smolders Tilburg 
Hans Smolders
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