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Onderwerp : Reactie op vragen over prijsstijging VOG

Geachte mevrouw van Eijk,

Op29 februari hebben wij een brief van u ontvangen. In deze brief stelt u een aantal
vragen over de VOG naar aanleiding van de ingevoerde prijsstijging. In deze brief
reageren wij op uw vragen.

Het antwoord op uw vragen
1. Hoeveel VOG's worden er jaarlijks aangevraagd bij de gemeente Weert? (aantallen

voor de jaren 2013, 2014 en 2015)
2073: I79Bx betaalde VOG's en 5 kosteloze VOG's.
2074: B2B betaalde VOG's en 78 kosteloze VOG's.
2015: 917 betaalde VOG's en geen kosteloze VOG's.

2. Om hoeveel verklaringen - aangevraagd door organisaties/personen die niet in
aanmerking komen voor het gratis VOG-project - gaat het hier? (aantal voor het
jaar 2015)
In 2015 zijn geen kosteloze VOG's verstrekt. Het aantal aangevraagde VOG's door
organisaties/ personen die niet in aanmerking kwamen voor het gratis VOG is 917

3. Op welke manier laat de gemeente Weeft merken dat zij het belangrijk vindt dat
organisaties een VOG aanvragen?
De gemeente Weert neemt geen adviserende rol aan richting organisaties of
personen over het al dan niet aanvragen van een VOG.
Of door de kostenverhoging en daarmee het risico tot vermindering van VOG
aanvragen risico's ontstaan zoals genoemd door de beroepsvereniging voor
coördinatoren voor vrijwilligerswerk zal uit de praktijk moeten blijken.

4. Is het college bereid om organisaties - die door de prijsverhoging geen VOG meer
willen of kunnen aanvragen - tegemoet te komen? Zo ja, hoe gaat het college dit
financieel opvangen?
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is in het najaar van 2012 het
pilotproject'Gratis VOG voor vrijwilligers'gestart. Binnen deze pilot kon een
beperkte groep vrijwilligers die met kinderen werken of gaan werken, de kosten
van de VOG-aanvraag terugkrijgen van de rijksoverheid. De mogelijkheid voor een
gratis VOG voor vrijwilligers is in20t4 uitgebreid en krijgt vanaf l januari 2015
een vervolg via een landelijke regeling.
Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Veiligheid en lustitie
http : //www.justis, n I/producten/vog/GratisVOGvoorvri iwi II igers/
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Vanwege deze landelijke regeling is de gemeente Weert met ingang van 1 januari
2015 gestopt met het faciliteren van gratis VOG's.
Daarnaast wijst het college op de eigen verantwoordelijkheid van een bedrijf/
organisatie om een weloverwogen keuze te maken de VOG al dan niet verplicht te
stellen bij de werving van personeel of vrijwilligers. De landelljke kostenstijging is
geen reden voor het college om haar beleid hierin bij te stellen.

Tot slot
Wij hopen dat het college uw vragen hiermee voldoende heeft beantwoord. Heeft u nog
vragen hierover dan kunt u contact opnemen Maury Duret via het mailadres
m.duret@weert.nl ofwel telefonisch via 0495- 575 705.

Met vriendel ijke g roet,
burgemeester en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

* Vanwege een overgang ¡n systemen ¡n t<an út ¡ets afw¡jken van de werkelijkheid


