
 

 

 

 

Restitutieformulier VOG 
 

 

 

Met dit formulier kunt u (inwoner van de gemeente Elburg) als vrijwilliger om vergoeding vragen van de 

gemaakte kosten voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ten behoeve van de 

uitvoering van uw vrijwilligerswerk. U komt in aanmerking voor de vergoeding van de gemaakte kosten als: 

• U inwoner bent van de gemeente Elburg; 

• U werkzaamheden verricht op vrijwillige basis voor een vrijwilligersorganisatie gevestigd in de 

gemeente Elburg; 

• De vrijwilligersorganisatie een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) of een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI) is; 

U komt níet in aanmerking voor deze vergoeding als de organisatie waar u vrijwilliger wordt/bent een gratis 

VOG via het ministerie van Justitie en Veiligheid voor u kan aanvragen. Zie voor de exacte voorwaarden 

www.gratisvog.nl. Zie voor de exacte voorwaarden www.gratisvog.nl. 

Zie voor de exacte voorwaarden de Subsidieregeling restitutie VOG 2017. 

Dit formulier is niet bedoeld om een VOG aan te vragen. 

1. Persoonlijke gegevens aanvrager  

Naam aanvrager : 

Adres en woonplaats : 

Telefoonnummer : 

Emailadres : 

IBAN : 

 

2. Gegevens vrijwilligersorganisatie 

Naam organisatie :  

KvK-nummer :  

Vestigingsnummer :  

Straat en huisnummer :  

Postcode en plaats : 

 



 

3. Aanvraag vergoeding kosten VOG 

Geef hieronder aan of u aan de voorwaarden voldoet (u dient aan alle voorwaarden te voldoen om in 

aanmerking te komen voor de vergoeding).  

 

O Ik verricht werkzaamheden op vrijwillige basis, zonder hiervoor een reële arbeidsbeloning te      

   ontvangen. 

O Ik ben inwoner van de gemeente Elburg en verricht  

   vrijwilligerswerk voor een vrijwilligersorganisatie in de    

   gemeente Elburg; 

O De vrijwilligersorganisatie waar ik vrijwilligerswerk verricht is een Sociaal Belang Behartigende   

    Instelling (SBBI) of een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); 

O  Ik kom niet in aanmerking voor een kosteloze verstrekking van de VOG op grond van het tweede lid  

    van artikel 1 van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring  

    aanbesteden. Deze regeling is van toepassing als u als vrijwilliger werkt met minderjarigen of   

    verstandelijk beperkten. Geldt deze situatie voor u, dan kunt u een gratis digitale VOG aanvragen bij  

    het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Zie www.gratisvog.nl 

 

4. Ondertekening 

De ondergetekende verklaart dat de op dit formulier ingevulde gegevens naar waarheid zijn 

verstrekt. 

 

Naam  : 

Datum : 

Handtekening : 

 

5. Ondertekening organisatie/instelling 

De vrijwilligersorganisatie of vereniging waarvoor u vrijwilligerswerk verricht ondertekent dit 

aanvraagformulier ook. Daarmee geeft ze aan dat u voor haar vrijwilligerswerk doet en voor uw 

werkzaamheden een VOG nodig heeft. 

 

Naam : 

Functie : 

Datum : 

Handtekening : 

 

6. Inleveren of opsturen formulier 

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de Servicebalie van het gemeentehuis of opsturen naar: 

Gemeente Elburg 

T.a.v. team publiekszaken 

Postbus 70 

8080 AB Elburg 


