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Ondenruerp VOG bij 80 jaar en ouder
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Schriftelijke vraag

De Roosendaalse Lijst krijgt signalen van ouderen die vrijwilligerswerk verrichten, dat er
vanuit de gemeente Roosendaal geen Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) verstrekt wordt
aan inwoners van 80 jaar en ouder. Via de website van de gemeente Roosendaal wordt hier
qeen melding van gemaakt. Dit leidt er in de praktijk toe dat inwoners van 80 en ouder een
VOG formulier invullen en conform de gecommuniceerde procedure inleveren bij
publiekszaken en vervolgens onverrichte zaken huiswaarts kunnen keren omdat de
aanvraag via de site unruw.justis.nl dient te lopen.

De Fractie van de Roosendaalse Lijst constateert dat hier sprake is van directe
leeftijdsdiscriminatie en heeft hierbij enkele vragen:

1. Waarom kunnen inwoners van 80 jaar en ouder bij de publieksbalie van de
gemeente Roosendaal niet geholpen worden indien zij een aanvraag VOG hebben,
terwijl dit bij andere gemeenten wel mogelijk is?

2. Andere gemeenten die geen VOG in een dergelijke situatie afgeven (bijvoorbeeld
Breda) maken dit brj voorbaat via hun website bekend. Waarom doet de gemeente
Roosendaal dit niet, zodat inwoners niet voor niets naar het Stadskantoor komen?

3. Bent u bereid om deze service voor inwoners van 80 jaar en ouder alsnog aan te
bieden? lndien u hier niet toe bereid bent, waarom dan niet?

Fractie Roosendaalse Lijst,

Ronald Niehot en René van Broekhoven



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. lnwoners van 80 jaar en ouder kunnen ook bij de gemeente een verktaring omtrent

het gedrag aanvragen. Er getdt geen leeftijdsgrens.

De verktaring omtrent het gedrag kan overigens op 2 manieren worden

aangevraagd: rechtstreeks en digitaat bij de Dienst Justis van het ministerie van

Veitigheid en Justitie of via de gemeente waar men staat ingeschreven in de

Basisregistratie personen.

Een aanvraag via de gemeente wordt op papier ingediend door de burger, maar

digitaat doorgezonden naar de Dienst Justis. Het digitate systeem van de Dienst

Justis, waarmee de gemeente de aanvragen doorstuurt, btokkeerde bij de

ingebruikname in 2004 aanvragen van personen jonger dan 12 jaar en ouder dan 80

jaar. De Dienst Justis heeft dit structurele probleem opgelost. lncidenteel komt het

nog voor dat een aanvraag van een persoon ouder dan 80 jaar door het systeem van

Dienst Justis wordt geblokkeerd. ln dat geval is doorzending van de aanvraag door

de gemeente niet mogetijk en moet de burger de aanvraag direct (digitaat)

indienen bij de Dienst Justis.

2. Op de website wordt het normate aanvraagproces beschreven. Personen van 80 jaar

en ouder kunnen via de gemeente een verklaring omtrent gedrag aanvragen.

3. Niet van toepassing.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaat,

Namens dezen,
De


