
BIJLAGE 

LIJST VAN PERSONEN VOOR WIE VÓÓR INFUNCTIETREDING EEN VOG IS VEREIST 
Personen (vrijwilligers) die vanaf najaar 2015 een gratis VOG kunnen aanvragen zijn hieronder gearceerd (nr. 8, 9 en de vrijwillige 

koster 10). 

  
Functie Taakomschrijving Verantwoordelijk voor VOG  Archivering VOG 

1 

degene die begint aan een opleiding tot priester of diaken, alvorens te 

kunnen worden toegelaten tot deze opleiding en alvorens de bij deze 

opleiding behorende stages te kunnen gaan doen 

 

Functiebenaming:  
Aspirant Priester/Aspirant Diaken  

Betrokkene bekleedt in een kerkelijke omgeving 

een pastorale functie en begeleidt daarin 

(jong)volwassenen en kinderen die in een 

pastorale afhankelijkheidsrelatie tot hem staan en 

wier fysieke en geestelijke integriteit hij 

onvoorwaardelijk dient te respecteren 

rector opleidings-instelling rector opleidings-

instelling 

2 

degene die begint aan een anderssoortige opleiding tot een pastorale 

bediening, alvorens te kunnen worden toegelaten tot deze opleiding en 

alvorens de bij deze opleiding behorende stages te kunnen gaan doen. 

 

Functiebenaming:  
Aspirant Pastoraalwerker/Aspirant Geestelijk Verzorger  

zelfde taakomschrijving als onder functie 1 de Bisschoppelijk Gedelegeerde de Bisschoppelijk 

Gedelegeerde 

3 

degene die verlangt als clericus geïncardineerd te worden in een 

bisdom van de R.-K. Kerkprovincie van Nederland, alvorens in een 

bisdom van de R.-K. Kerkprovincie van Nederland geïncardineerd te 

kunnen worden 

 

Functiebenaming: 
Aspirant Priester/Aspirant Diaken  

zelfde taakomschrijving als onder functie 1 de Diocesane Bisschop de Diocesane 

Bisschop 



4 

 degene die een zending, benoeming of pastorale aanstelling van een 

diocesane bisschop verlangt, alvorens deze zending, benoeming of 

pastorale aanstelling te kunnen verkrijgen 

 

Functiebenaming:  Priester/Diaken/Pastoraalwerker/Geestelijk 

Verzorger 

zelfde taakomschrijving als onder functie 1 de Diocesane Bisschop de Diocesane 

Bisschop 

5 

 degene die op basis van een zending of opdracht van een kerkelijke 

gezagsdrager van de R.-K. Kerkprovincie van Nederland in een 

burgerlijke instelling werkzaamheden verricht, alvorens deze zending 

of opdracht te kunnen verkrijgen 

 

Functiebenaming: Priester/Diaken/Pastoraalwerker/Geestelijk 

Verzorger 

zelfde taakomschrijving als onder functie 1 de Diocesane Bisschop de Diocesane 

Bisschop 

6 

degene die als priester of diaken op reguliere basis pastorale 

assistentie verleent in een bisdom van de R.K. kerkprovincie van 

Nederland waartoe hij niet behoort, alvorens deze pastorale assistentie 

te kunnen verlenen 

 

Functiebenaming:  
Pastoraal Assistent of Emeritus die pastorale assistentie verleend  

Betrokkene bekleedt in een kerkelijke omgeving 

een pastorale functie en begeleidt daarin 

(jong)volwassenen en kinderen die in een 

pastorale afhankelijkheidsrelatie tot hem staan en 

wier fysieke en geestelijke integriteit hij 

onvoorwaardelijk dient te respecteren 

de Diocesane Bisschop de Diocesane 

Bisschop 

7 

degene die op basis van een arbeidsovereenkomst met een publieke   

kerkelijke rechtspersoon met minderjarigen en/of mensen met een 

verstandelijke beperking werkt, alvorens deze arbeidsovereenkomst te 

kunnen aangaan 

 

Functiebenaming:  
Medewerker Begeleiding Jeugd / Mensen met een Verstandelijke 

Beperking 

Betrokkene bekleedt in een kerkelijke omgeving 

een pastorale functie en begeleidt daarin 

(jong)volwassenen en kinderen en/of mensen met 

een verstandelijke beperking die in een pastorale 

afhankelijkheidsrelatie tot hem staan en wier 

fysieke en geestelijke integriteit hij 

onvoorwaardelijk dient te respecteren 

het bestuur van de kerkelijke 

instelling, bijvoorbeeld het bestuur van 

een parochie of PCI 

het bestuur van de 

kerkelijke instelling 



8 

degene die als kerkelijk vrijwilliger met minderjarigen en/of mensen 

met een verstandelijke beperking werkt, alvorens met dit werk te 

kunnen aanvangen 

 

Functiebenaming:  
Vrijwilliger Begeleiding Jeugd / Mensen met een Verstandelijke 

Beperking 

Betrokkene bekleedt in een kerkelijke omgeving 

een pastorale functie en begeleidt daarin 

(jong)volwassenen en kinderen en/of mensen met 

een verstandelijke beperking die in een pastorale 

afhankelijkheidsrelatie tot hem staan en wier 

fysieke en geestelijke integriteit hij 

onvoorwaardelijk dient te respecteren 

de Pastoor of de Diocesane Bisschop de Pastoor of de 

Diocesane Bisschop 

9 

degene die als kerkelijk vrijwilliger huisbezoek en/of ziekenbezoek 

doet, alvorens dit huisbezoek en/of ziekenbezoek te kunnen gaan doen 

 

Functiebenaming:  
Vrijwilliger Huis - of Ziekenbezoek  

Betrokkene bekleedt in een kerkelijke omgeving 

een pastorale functie en begeleidt daarin 

(jong)volwassenen en kinderen en/of mensen met 

een verstandelijke beperking die in een pastorale 

afhankelijkheidsrelatie tot hem staan en wier 

fysieke en geestelijke integriteit hij 

onvoorwaardelijk dient te respecteren 

de Pastoor de Pastoor 

10 

degene die als koster is aangesteld, alvorens deze aanstelling te 

kunnen verkrijgen 

 

Functiebenaming:  
Koster  

Betrokkene bekleedt als koster in een kerkelijke 

omgeving een vertrouwenspositie, heeft daarin 

toegang tot kerkelijke goederen en vermogen en 

begeleidt kinderen en jongeren  en/of mensen met 

een verstandelijke beperking wier fysieke  en 

geestelijke integriteit hij onvoorwaardelijk dient te 

respecteren. 

de Pastoor de Pastoor 

11 

degene die als bestuurslid van een publieke kerkelijke rechtspersoon 

ter zake van de financiën van deze rechtspersoon tekenbevoegdheid 

heeft, alvorens deze tekenbevoegdheid te kunnen verkrijgen 

 

Functiebenaming:  
Tekeningsbevoegd Bestuurslid bijvoorbeeld Penningmeester of 

Voorzitter  

Betrokkene bekleedt in een kerkelijke omgeving 

een bestuurlijke functie en vertrouwenspositie en 

heeft daarin beheers- en beschikkingsbevoegdheid 

over kerkelijk vermogen. 

het bestuur van de kerkelijke 

instelling, bijvoorbeeld het bestuur van 

een  parochie of PCI 

het bestuur van de 

kerkelijke instelling 

12 

degene die in een publieke kerkelijke rechtspersoon persoonsgegevens 

beheert, alvorens het beheer van die persoonsgegevens te kunnen 

verkrijgen 

 

Functiebenaming: 
Beheerder Persoonsgegevens 

Betrokkene bekleedt in een kerkelijke omgeving 

een administratieve functie en vertrouwenspositie 

en heeft daarin toegang tot vertrouwelijke 

persoonsgegevens van kerkleden. 

het bestuur van de kerkelijke 

instelling, bijvoorbeeld het bestuur van 

een parochie of PCI 

het bestuur van de 

kerkelijke instelling 



13 degene die zich voorbereidt op het lidmaatschap van een religieus 

instituut 

 

Functiebenaming:  
Novice (aspirant religieus) 

Betrokkene bekleedt in een kerkelijke omgeving 

een positie waarin pastorale 

afhankelijkheidsrelaties kunnen ontstaan met 

(jong)volwassenen en kinderen, wier fysieke en 

geestelijke integriteit hij onvoorwaardelijk dient te 

respecteren. de Hogere Overste de Hogere Overste 

14 
degene die een belangrijke verantwoordelijkheid draagt voor het 

financieel-economisch beleid en beheren van een religieus instituut 

 

Functiebenaming:  
Administrateur, Leken-econoom / Economisch Adviseur 

Zie voor de concrete taakomschrijving de 

bijgevoegde onderdelen uit het 

‘Rechtspositiereglement voor personeel in dienst 

van religieuze instituten’, uitgegeven door de 

Konferentie Nederlandse Religieuzen 

de Hogere Overste de Hogere Overste 

15 

degene die geen lid is van het religieus instituut, maar die binnen het 

religieus instituut wel in directe opdracht van de Hogere Overste 

concrete taken voor die Hogere Overste vervult 

 

Functiebenaming: 
Contactpersoon religieuzen, Coördinator kloostergemeenschap, 

Theoloog / theologisch werker, Beleidsmedewerker / 

Bestuurssecretaris, Locatiemanager / directeur 

Zie voor de concrete taakomschrijving de 

bijgevoegde onderdelen uit het 

‘Rechtspositiereglement voor personeel in dienst 

van religieuze instituten’, uitgegeven door de 

Konferentie Nederlandse Religieuzen 

de Hogere Overste de Hogere Overste 

 


