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7 Nadelige gevolgen van 
een strafrechtelijke 
veroordeling: VOG- en DNA-
regelgeving

Ytje Minke Hokwerda & Elina Kurtovic

7.1 Inleiding
Dit hoofdstuk gaat in op enkele nadelige gevolgen die een strafrechtelijke veroor deling 
kan hebben voor jongeren. Strafoplegging heeft namelijk vaak niet alleen de direct 
beoogde consequenties ten gevolge. Indirecte gevolgen kunnen zijn dat de gestrafte als 
gevolg van de veroordeling zijn baan, woning, rijbewijs of verblijfsstatus verliest. Hoe 
wordt omgegaan met dergelijke bijkomende gevolgen van straf ten aanzien van jongeren? 
In hoeverre wordt hierbij aan minderjarigen een bijzondere positie toegekend, nu het 
gaat om cruciale consequenties van de strafrechtelijke reactie op delinquent gedrag? De 
bij komende (nadelige) gevolgen van het hebben van een strafblad worden in de penolo-
gische literatuur ook wel ‘collateral consequences’ genoemd. Wanneer bijkomende maatre-
gelen worden opgelegd naar aanleiding van strafoplegging wordt gesproken van ‘collateral 
sentencing’ (Boone, 2011a, 2012a). Bij collateral sentencing gaat het om de indirecte gevol-
gen van bestraffing. Deze indirect consequenties hebben vaak tot gevolg dat zij de burger 
diskwalificeren om volledig te participeren in de samenleving en zodoende zijn sociaal-
economische positie negatief beïnvloeden (zie o.a. Demleitner, 1999; Travis, 2002; La 
Folette, 2005; Pinard, 2010; Jacobs & Larrauri, 2011; Boone, 2012b). Het gaat hierbij dus 
om diskwalificaties of beperkingen ten aanzien van het uitoefenen van burgerrechten. 
Dergelijke bijkomende consequenties zijn gebaseerd op een strafrechtelijke veroordeling 
(of verdenking), maar zijn geen onderdeel van de strafoplegging zelf, zoals verbeurdver-
klaring of een rij- of beroepsverbod. Deze bijkomende consequenties worden – vaak in de 
vorm van maatregelen – automatisch opgelegd na een veroordeling ofwel na beoordeling 
door een bevoegd (bestuurs)orgaan (Demleitner, 1999). In dit hoofdstuk wordt ingegaan 
op twee belangrijke bijkomende consequenties van strafoplegging, die veel veroordeelden 
treffen. Ten eerste de mogelijk nadelige gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling 
voor het verkrijgen van een ‘verklaring omtrent het gedrag’. Ten tweede de wettelijke 
regeling omtrent de verplichte afname en opslag van DNA-materiaal na een veroordeling.

7.2 Internationale standaarden
Wanneer we specifiek kijken naar de rechtspositie van minderjarigen die te maken krij-
gen met bijkomende consequenties van een strafrechtelijke veroordeling op grond van 
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nationale regelgeving, dan dient deze de toets aan het internationale kader van kinder- en 
mensenrechten te kunnen doorstaan. Centraal in het Verdrag inzake de rechten van kin-
deren (IVRK/VN-Kinderrechtenverdrag) staat artikel 3 lid 2 dat staten ertoe verplicht 
bij alle maatregelen het belang van het betrokken kind een eerste overweging te laten zijn 
(vergelijk hoofdstuk 5). Slechts in uitzonderlijke situaties mag aangenomen worden dat 
een ander belang dan dat van het kind meer gewicht in de schaal legt en dat moet dan 
uitdrukkelijk worden gemotiveerd (Detrick, 1999, p. 91). Met betrekking tot het jeugd-
strafrecht stelt het internationaal kader van kinderrechten een aantal specifieke vereisten, 
ter concretisering van het belang van het kind, waaraan de VOG-regeling en de regeling 
omtrent de afname en opslag van DNA voor minderjarigen als onderdeel van het jeugd-
strafrecht moet voldoen. Te weten:
• Staten streven naar de totstandkoming van wetten, procedures, autoriteiten en in-

stellingen die in het bijzonder bedoeld zijn voor kinderen die verdacht worden van, 
vervolgd wegens of veroordeeld ter zake van het begaan van een strafbaar feit (art. 40 
lid 3 IVRK).

• Er wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind (art. 40 IVRK).
• De behandeling van minderjarigen doet geen afbreuk aan het gevoel van waardigheid 

en eigenwaarde van het kind (art. 40 lid 1 IVRK).
• Het doel binnen het strafrecht voor minderjarigen is volledige herintegratie in de 

samenleving (art. 40 lid 1 IVRK).
• Het privéleven van de minderjarige dient tijdens alle stadia van het strafproces te 

worden geëerbiedigd (art. 40 lid 2, sub b ad vii en art. 16 IVRK) ter voorkoming 
van schade als gevolg van het publiek worden van informatie of door labelling (art. 8 
Beijing Rules; CRC/C/GC/10).

• Het automatisch verwijderen van justitiële en strafvorderlijke documentatie wanneer 
de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt heeft in het kader van re-integratie de nadrukke-
lijke voorkeur (CRC/C/GC/10, onder 231; Child Friendly Justice Guidelines, par. 3).

7.3 De verklaring omtrent het gedrag

Enkele cijfers
Steeds meer jongeren die een betaalde baan, een stage of vrijwilligerswerk willen aan-
gaan, moeten daarvoor een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen. Voor een 
toenemend aantal functies en bezigheden vereist een werkgever dat een werknemer aan 
hem een VOG overlegt. De wetgever heeft bij invoering van de centrale afhandeling van 
VOG-aanvragen in 2004 beoogd dat de VOG een sterke rol zou krijgen bij het voor-
komen van criminaliteit.1 Aan vragen vanuit de maatschappij of vanuit concrete orga-
nisaties om werknemers te screenen op hun integriteit, wordt door het ministerie van 
Veiligheid en Justitie nagenoeg altijd gehoor gegeven. Dit heeft tot gevolg dat de vraag 

1. Kamerstukken II 1995/96, 24797, nr. 3, p. 5.
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vanuit publieke én private sectoren ieder jaar aanzienlijk toeneemt.2 Sinds 2004 geldt 
namelijk geen ontvankelijkheidstoets meer voor het in behandeling nemen van VOG-
aanvragen. Volgens paragraaf 2.1 van de Beleidsregels VOG-NP-RP 2013 (hierna: de 
beleidsregels) wordt voor iedere al dan niet betaalde werkrelatie een onderzoek naar het 
gedrag van de aanvrager noodzakelijk geacht. Dit betekent dat niet alleen voor functies 
die een bijzondere integriteit vereisen een VOG kan worden aangevraagd, maar ook voor 
functies waarbij geen (ernstig) maatschappelijk risico ontstaat bij misbruik ervan. Ieder 
bedrijfsrisico wordt zodoende als maatschappelijk risico beschouwd, met als gevolg dat 
jongeren met een strafblad de kans lopen zelfs voor menig ongeschoold werk niet meer in 
aanmerking te komen. Cijfers tonen aan dat de VOG inderdaad steeds meer een populair 
preventie-instrument is geworden. Het totaal aantal VOG-aanvragen (van zowel minder- 
als meerderjarigen) is in de afgelopen jaren meer dan vervijfvoudigd. In 2004 werden 
nog maar rond de 130.000 aanvragen ingediend; in 2013 waren dit er rond de 740.000.3 
Met betrekking tot jongeren (tot en met 22 jaar) zijn in 2004 rond de 24.000 aanvragen 
ingediend en in 2012 rond de 135.000. Het aantal VOG-aanvragen van jongeren is dus 
bijna verzesvoudigd. In 2004 werd aan 95 van de 24.000 jongeren (0,4%) een VOG 
geweigerd. In 2012 werd aan 650 van de 135.000 jongeren (0,5%) geen VOG afgegeven.4 
Het aantal afwijzingen lijkt op het eerste oog niet groot; echter, deze cijfers zeggen enkel 
iets over het aantal jongeren dat daadwerkelijk een VOG aanvraagt. Onduidelijk is hoe 
groot het dark number is van jongeren die het kansloos achten een VOG te krijgen en het 
daarom überhaupt niet proberen. Het dark number wil zeggen dat niet geregistreerd is 
(of kan worden) en daardoor niet in cijfers is uit te drukken, hoeveel jongeren geen VOG 
aanvragen waar zij dat op zich wel hadden willen doen. Iemand die bijvoorbeeld net drie 
jaar gevangenisstraf heeft uitgezeten en graag als jongerenwerker aan de slag zou gaan, 
zal waarschijnlijk niet eens proberen een VOG te krijgen. De jongeren die wel een VOG 
aanvragen zijn doorgaans jongeren die geen (zeer) ernstige justitiële documentatie heb-
ben. Dat wil zeggen dat veelal sprake is van hooguit één of twee strafbare feiten, waarvoor 
meestal geen detentiestraf (maar bijvoorbeeld een werkstraf) is opgelegd. Bovendien kan 
op basis van deze cijfers niets worden gezegd over het aantal jongeren mét een strafblad 
dat wel of geen VOG krijgt. Het aantal geweigerden is immers alleen afgezet tegen het 
totaal aantal aanvragers en niet tegen de specifieke groep aanvragers mét een (recent) 
strafblad. Dit is van belang nu het absolute aantal aanvragers en dus ook geweigerden 
ieder jaar fors toeneemt.

2. Ministerie van Veiligheid en Justitie, Werkconferentie ‘Integriteit, een gedeelde verantwoordelijk-
heid’, Den Haag: 22 mei 2014 & College Tour, ‘Hoe integer is een beetje?’, Den Haag: 16 juni 
2014.

3. Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, Jaarverslag Justis 2013, Den Haag: 2013.
4. Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, Verkorting terugkijktermijn VOG voor jongeren, 

Den Haag: maart 2013, publicatie-nr. j-18356.
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Beoordelingscriteria
Bij een VOG-aanvraag wordt onderzoek gedaan naar het justitiële verleden van natuurlij-
ke personen (VOG-NP) of rechtspersonen (VOG-RP). Een VOG is een verklaring waar-
uit blijkt dat iemands justitiële verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een 
specifieke taak of functie in de samenleving. Daarbij wordt het belang van de aanvrager 
afgewogen tegen het risico voor de samenleving in het licht van het doel van de aanvraag. 
Naar aanleiding hiervan wordt verklaard of al dan niet is gebleken van bezwaren tegen 
die persoon en wordt de VOG geweigerd respectievelijk verstrekt (par. 1 beleidsregels). 
Deze verklaring, in de volksmond ook wel ‘bewijs van goed gedrag’ genoemd, biedt de 
werkgever dus de zekerheid dat zijn beoogde werknemer geen (recent) relevant strafblad 
heeft. Ook bij minder ernstige strafbare feiten kan de VOG worden geweigerd. Dit is 
het geval wanneer de justitiële gegevens die ten aanzien van de aanvrager zijn aange-
troffen, indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving, een belemmering vor-
men voor een behoorlijke uitoefening van de functie/taak/bezigheid waarvoor de VOG 
is aangevraagd (het objectieve criterium, par. 3.2 beleidsregels). Het gaat er dus om of het 
gepleegde strafbare feit verband houdt met de functie die iemand wil gaan uitoefenen. 
Vervolgens wordt gekeken of de omstandigheden van het geval ertoe kunnen leiden dat 
de objectieve vaststelling van een risico voor de samenleving niet zou moeten leiden tot 
weigering van de VOG (het subjectieve criterium). Omstandigheden van het geval die 
altijd in de beoordeling worden betrokken zijn: 1) de hoeveelheid antecedenten, 2) de 
wijze van afdoening, 3) het tijdsverloop, en 4) de minderjarige leeftijd bij het plegen van 
een delict (par. 3.1.1 beleidsregels). Indien deze omstandigheden zodanig in het voordeel 
van de aanvrager meewegen dat het belang van de aanvrager prevaleert boven het belang 
van het beschermen van de samenleving, wordt de VOG afgegeven.

Procedure
Het ontbreekt jongeren geregeld aan inzicht in de procedure en beoordelingswijze van een 
VOG-aanvraag (Kurtovic, 2012) Zij vrezen dat hun beoogde werkgever persoonlijk de 
beslissing te horen krijgt en dat deze daarbij mogelijk ook van alle gepleegde delicten op 
de hoogte wordt gesteld. In de praktijk is het echter zo dat de werkgever het aanvraagfor-
mulier invult en de potentiële werknemer dit inlevert bij de gemeente in zijn woonplaats. 
De aanvraag wordt, namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie beoordeeld door 
het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Het COVOG is een 
onderdeel van de Dienst Justis, uitvoeringsinstantie van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie. Het COVOG onderzoekt het justitiële verleden van de aanvrager en beoordeelt 
aan de hand van de beleidsregels (zoals in de vorige paragraaf uiteen is gezet) of de VOG 
al dan niet wordt afgegeven.

Als de aanvrager geen strafblad heeft zal hij zonder meer een VOG thuisgestuurd krij-
gen. Mocht sprake zijn van relevante incidenten dan zal de aanvrager een ‘voornemen tot 
afwijzen’ thuisgestuurd krijgen. Dat wil zeggen op zijn persoonlijke adres, zijn werkgever 
wordt hiervan dus niet op de hoogte gesteld. De aanvrager heeft dan de mogelijkheid zijn 
zienswijze op de zaak kenbaar te maken alvorens de staatssecretaris een officiële beslis-
sing neemt. De afwijzing van de VOG-aanvraag, inclusief de justitiële gegevens, krijgt 
zodoende alleen de aanvrager zelf onder ogen, aangezien deze informatie in Nederland 
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onder privacybescherming valt (Boone, 2011a). Tegen een afwijzende beslissing staan 
voor de aanvrager de bestuursrechtelijke rechtsmiddelen van bezwaar, beroep en vervol-
gens hoger beroep open.

Justitiële gegevens
De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) uit 2002 regelt de opslag van alle 
strafbare feiten. Justitiële gegevens betreffen gegevens over een (rechts)persoon inzake 
de toepassing van het strafrecht of de strafvordering. Strafvorderlijke gegevens betreffen 
gegevens van een (rechts)persoon die zijn verkregen in het kader van een strafvorderlijk 
onderzoek en die het Openbaar Ministerie (OM) in een strafdossier verwerkt (art. 1 
Wjsg). De justitiële gegevens worden verwerkt in de justitiële documentatie van personen, 
in de volksmond ook wel strafblad genoemd, met het oog op een goede strafrechtspleging 
(art. 2 Wjsg). Op basis van deze gegevens wordt beoordeeld of al dan niet een verklaring 
omtrent het gedrag wordt afgegeven. De wijze van registratie is dus van doorslaggevende 
betekenis voor beslissingen over de afgifte van de VOG. Wanneer ten aanzien van een 
jeugdige aanvrager een licht delict in de justitiële gegevens is geregistreerd, kan dit al 
leiden tot een afwijzing van zijn VOG-aanvraag.

Beoordeling van een VOG-aanvraag betreft de justitiële gegevens van zaken waarvan 
het proces-verbaal door het OM in behandeling is genomen (art. 2 Besluit justitiële en 
strafvorderlijke gegevens (Bjsg)). Daaronder begrepen zijn alle sepots, met uitzondering 
van de beslissing tot niet vervolgen omdat de betrokkene ten onrechte als verdachte is 
aangemerkt (art. 7 Bjsg). Derhalve worden niet alleen veroordelingen, maar ook verden-
kingen, transacties, sepots en vrijspraken in de justitiële documentatie betreffende een 
persoon verwerkt. Bij misdrijven gaat het erom dat de zaak door de politie ter kennis van 
het OM is gebracht en daar is geregistreerd. Overtredingen worden niet op voorhand 
geregistreerd, maar pas nadat een veroordeling heeft plaatsgevonden. Het moet daarbij 
gaan om overtredingen waarvoor een geldboete van minimaal € 100 is opgelegd door de 
rechter of door het OM (art. 3 Bjsg).

Vóór de inwerkingtreding van de Wjsg in 2004, gold vanaf 1959 de Wet op de justi-
tiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (Wjd). Vanuit het oogpunt 
van rehabilitatie was gekozen voor een systeem waarbij strafbladen na een termijn van 
vier jaar van rechtswege, dus automatisch, uit het strafregister werden verwijderd (art. 7 
Wjd). Indien een gevangenisstraf was opgelegd, bedroeg deze termijn acht jaar. Ten 
aanzien van jongeren waarover de rechter een uitspraak had gedaan overeenkomstig het 
jeugdstrafrecht werd het strafblad verwijderd na twee jaar of na vier jaar ingeval jeugd-
detentie of een PIJ-maatregel was opgelegd (art. 7a Wjd).

Momenteel is verwijdering van strafbladen na een aantal jaar, om de re-integratie 
van jongeren niet onnodig te belemmeren, niet langer mogelijk. Justitiële gegevens over 
misdrijven blijven nu aanzienlijk langer bewaard. Bij misdrijven waarvoor een strafmaxi-
mum van minder dan zes jaar geldt, worden de gegevens pas na twintig jaar verwijderd. 
Bij misdrijven waarop een maximum gevangenisstraf van zes jaar of meer is gesteld, 
wordt de registratie pas dertig jaar na de einduitspraak uit de justitiële documentatie 
verwijderd. Gegevens betreffende zedenmisdrijven, bedoeld in artikelen 240b tot en 
met 250 Sr, worden pas na tachtig jaar vernietigd (art. 4 Wjsg). Registraties ten aanzien 
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van overtredingen worden eerder vernietigd, namelijk vijf jaar nadat een einduitspraak 
is gedaan of tien jaar indien een vrijheidsstraf of een taakstraf is opgelegd (art. 6 Wjsg).

Bovendien was in de Wjd uit 1959 nog geregeld dat lichte strafbare feiten ten aanzien 
van jeugdigen, aan wie overeenkomstig het jeugdstrafrecht recht is gedaan, niet werden 
geregistreerd en bijgevolg geen strafblad werd opgemaakt (art. 4 lid 3 Wjd). Lichte feiten 
betroffen overtredingen en misdrijven waarvoor een geheel voorwaardelijke straf, een 
geldboete van minder dan € 113 of een taakstraf onder de veertig uur is opgelegd. Ook 
wanneer de jongere nog geen 16 jaar oud was bij het plegen van het delict werd geen 
strafblad opgemaakt.

Op grond van het huidige regelgeving, afdeling 5, artikel 36 Wjsg, kan de minister 
voor het beoordelen van een VOG-aanvraag echter kennis nemen van alle met betrekking 
tot de aanvrager vermelde justitiële gegevens alsmede van politiegegevens.5 Het COVOG 
is zodoende bevoegd alle strafbare feiten die zijn gepleegd op minderjarige leeftijd in te 
zien.

Geconcludeerd kan worden dat met de inwerkingtreding van de Wet justitiële en 
strafvorderlijke gegevens in 2004 ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden met 
grote gevolgen voor de VOG-afgifte: registratie van justitiële gegevens vindt automatisch 
plaats, lichte strafbare feiten of feiten van jongeren onder de 16 jaar worden ook geregis-
treerd en de bewaartermijnen zijn ingrijpend toegenomen. Voor jongeren (tot en met 
22 jaar) die een geweldsdelict waarvoor een vrijheidsstraf van zes jaar of meer kan worden 
opgelegd hebben gepleegd, maar ook voor de specifieke groep van zedendaders, geldt dat 
hierdoor het verkrijgen van een VOG vele malen moeilijker is geworden. Dat jongeren 
hierdoor langer uitgesloten kunnen worden van bepaalde banen, staat op gespannen voet 
met de normen die het IVRK stelt, zoals volledige herintegratie en het voorkomen van 
de negatieve gevolgen van labelling. Ook voldoet de huidige regelgeving niet aan General 
Comment No. 10 en de Child Friendly Justice guidelines, waarin automatische verwijdering 
van justitiële gegevens bij de leeftijd van 18 jaar wordt aanbevolen.

Rekening houden met minderjarigen
Het VOG-beleid waarbij in aanvang nauwelijks onderscheid werd gemaakt ten aanzien 
van minderjarigen en jongvolwassenen, is voor deze doelgroep vanaf 2011 in positieve 
zin gewijzigd. Meer waarde wordt gehecht aan het gegeven dat strafbare gedragingen van 
jongeren kunnen voortkomen uit jeugdige onbezonnenheid of zogenaamde jeugdzon-
den en hen niet op dezelfde wijze kunnen worden aangerekend als volwassenen (zie de 
toelichting op de beleidsregels). De beleidswijzigingen betreffen achtereenvolgens 1) het 
specifiek overwegen dat een aanvrager bij het plegen van het delict minderjarig was, 2) het 
verkorten van de terugkijktermijn van vier naar twee jaar bij jongeren tot en met 22 jaar, 
en 3) een – in de rechtspraak geïntroduceerde – meer evenwichtige beoordelingswijze bij 
minderjarige zedendelinquenten.

5. Deze bepalingen staan los van het verstrekkingsregime zoals geregeld in afdeling 2 Wjsg (onder 
andere t.b.v. de rechtspleging).
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Begin 2011 zendt het tv-programma De Ombudsman (VARA) een tweetal uitzen-
dingen uit waarin verhalen naar voren komen van jongeren bij wie de VOG-aanvraag 
streng wordt beoordeeld. Jeugdreclasseerders achten deze strikte beoordelingswijze van 
VOG-aanvragen contraproductief ten aanzien van hun inspanningen jongeren een sta-
biele toekomst te helpen opbouwen. De VARA-Ombudsman heeft daarom een zwart-
boek opgesteld, waarin bezwaren van 54 jeugdreclasseerders tegen de uitwerking van 
het VOG-beleid in de praktijk, resulterend in onterechte afwijzingen, zijn opgenomen 
(De Ombudsman, ‘Iedereen verdient een tweede kans’). Hierin wordt bijvoorbeeld de 
vraag opgeworpen waarom een jongen die op 14-jarige leeftijd een kerstboom in brand 
heeft gestoken, ongeschikt is om op zijn 17e huiswerkbegeleiding te geven in een buurt-
huis.

Jeugdreclasseerders zijn van mening bij uitstek diegenen te zijn die de jongeren per-
soonlijk kennen en weten wie wel en wie niet een goede ontwikkeling doormaakt. Naar 
hun visie wordt door het COVOG echter niet gevraagd. Volgens Boone (2011a) werd 
voorheen informatie van de reclassering als belangrijke aanvulling gezien, maar wordt 
sinds de centrale afhandeling enkel informatie opgevraagd in uitzonderlijke gevallen. Het 
aantal keer dat de reclassering werd gevraagd advies te geven was in 2002 nog 658. Dit is 
in 2009 afgenomen tot negen en blijft in 2010 steken op slechts één keer.

De aanbeveling in het zwartboek luidt om bij het beoordelen van VOG-aanvragen 
rekening te houden met de omstandigheden van het gepleegde feit en onderscheid te 
maken tussen jongeren die een goede en jongeren die een slechte ontwikkeling doorma-
ken. Jongeren die geen gevaar (meer) vormen voor de samenleving worden op die manier 
niet voor de tweede keer gestraft voor hun jeugdzonden.

Aangezien de staatssecretaris op Kamervragen, die naar aanleiding van dit zwart-
boek volgden, antwoordde geen reden te zien het beleid te wijzigen, neemt de Tweede 
Kamer op 4 oktober 2011 een motie aan.6 Hierin wordt de staatssecretaris opgeroepen te 
bewerkstelligen dat het COVOG bij de beoordeling van een VOG-aanvraag de omstan-
digheden waaronder het delict is gepleegd, alsmede de ontwikkeling die de dader heeft 
door gemaakt, meeweegt. De staatssecretaris meende echter dat de beleidswijziging die 
hij een paar maanden eerder doorvoerde, toereikend was.7 In de beleidsregels is vanaf 
augustus 2011 expliciet opgenomen dat in de beoordeling moet worden betrokken dat 
de aanvrager minderjarig was ten tijde van het plegen van het delict (par. 3.3.1 beleids-
regels). Ook vóór deze wijziging werd hiermee echter rekening gehouden. Deze wijziging 
formaliseerde weliswaar de bestaande praktijk; het reeds (impliciet) bestaande beleid lijkt 
hiermee niet structureel te zijn gewijzigd in een meer kindvriendelijke aanpak. De min-
derjarige leeftijd tijdens het plegen van het delict vormt namelijk slechts een onderdeel 
van de totale afweging. Bij de uiteindelijke beslissing wordt de leeftijd niet vaak doorslag-
gevend geacht. Indien andere omstandigheden van het geval, waaronder de hoeveelheid 
en ernst van de delicten, in het nadeel van de aanvrager pleiten, legt de minderjarige 
leeftijd onvoldoende gewicht in de schaal om tot een afgifte te komen (Kurtovic, 2012).

6. Kamerstukken II 2011/12, 33000 VI, nr. 6.
7. Kamerstukken II 2011/12, 33000 VI, nr. 54.
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Verkorten terugkijktermijn
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, wordt bij het raadplegen van justitiële gege-
vens geen uitzondering gemaakt voor jongeren aan wie overeenkomstig het jeugdstraf-
recht recht is gedaan. Bij een onderzoek met betrekking tot de afgifte van een VOG wor-
den nagenoeg alle gegevens omtrent strafbare feiten betrokken. Hierbij valt niet alleen te 
denken aan veroordelingen, strafbeschikkingen of transacties, maar ook aan openstaan-
de zaken (verdenkingen), beleidssepots of een schuldigverklaring zonder oplegging van 
straf. Alleen onherroepelijke vrijspraken, technische sepots en Halt-afdoeningen worden 
niet betrokken. Halt-afdoeningen worden niet opgenomen in de justitiële documentatie 
en leiden enkel tot een aantekening in het Herkenningssysteem (HKS) van de politie. 
De staatssecretaris is wel bevoegd kennis te nemen van politiegegevens. Op basis hiervan 
mag echter – als van overige justitiële gegevens geen sprake is – een VOG niet worden 
geweigerd (art. 35 lid 1 Wjsg).

Hoewel de staatssecretaris dus alle justitiële gegevens mag inzien, kunnen deze op 
zichzelf niet allemaal tot een weigering leiden. Voor het meewegen van deze gegevens 
in de beoordeling gelden namelijk terugkijktermijnen (par. 3.1.1 beleidsregels). De stan-
daard terugkijktermijn bedraagt vier jaar. Dit houdt in dat de beoordeling van een VOG-
aanvraag in beginsel plaatsvindt aan de hand van de justitiële gegevens die gedurende 
de vier jaren voorafgaand aan het moment van beoordeling voorkomen in de justitiële 
documentatie van de aanvrager. Vanaf de invoering van dit beleid in 2004 werd voor 
minderjarigen en jongvolwassenen lange tijd dezelfde terugkijktermijn gehanteerd. Vanaf 
maart 2013 is de terugkijktermijn voor jongeren tot en met 22 jaar verkort van vier naar 
twee jaar. Volgens de staatssecretaris moet deze beleidswijziging worden gezien als het 
resultaat van een lang debat over de impact van de VOG-screening voor jongeren (zie 
voetnoot 4). De verkorte terugkijktermijn van twee jaar geldt echter niet wanneer sprake 
is van geweldsmisdrijven waarvoor een vrijheidsstraf van zes jaar of meer kan worden 
opgelegd. Verder is de terugkijktermijn bij functies met hoge integriteitseisen standaard 
tien jaar en wordt bij taxichauffeurs 5 jaar teruggekeken in hun justitiële documentatie, 
omdat een chauffeurskaart vijf jaar geldig is. Bij zedenmisdrijven wordt de terugkijk-
termijn niet in duur beperkt, zodat een veroordeling het gehele verdere leven van de 
aanvrager wordt meegewogen. Tot slot geldt een bijzondere weigeringsmogelijkheid wan-
neer de aanvrager binnen de van toepassing zijnde terugkijktermijn niet voorkomt in 
de justitiële documentatie, maar in de twintig jaar voorafgaand aan de aanvraag een 
feit wordt aangetroffen waarop een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer staat en de 
aanvrager daarvoor een vrijheidsbenemende straf of maatregel heeft ondergaan (par. 3.4 
beleidsregels). In dat geval kan de VOG worden geweigerd ook al is van recente strafbare 
feiten geen sprake.

Verscherpt toetsingskader zeden
Zedendelicten worden, zoals hiervoor genoemd, zonder tijdsbeperking meegewogen. 
Sinds 2007 geldt bovendien een verscherpt toetsingskader indien bij de uitoefening van 
de functie een gezags- of afhankelijkheidsrelatie bestaat. In die gevallen wordt altijd 
uitgegaan van het bestaan van een belemmering voor de behoorlijke uitoefening van 
de functie. Ook indien sprake is van een zedendelict en de betreffende functie wordt 
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 uitgevoerd op een locatie waar zich kwetsbare personen bevinden, wordt standaard uitge-
gaan van het bestaan van een belemmering voor de behoorlijke uitoefening van de functie 
(par. 3.2.4 beleidsregels). Als uitgangspunt geldt dat de VOG, indien sprake is van een 
gezags- of afhankelijkheidsrelatie, altijd wordt geweigerd indien de aanvrager tweemaal 
voor een zedenmisdrijf is veroordeeld. Is de aanvrager eenmaal veroordeeld, dan wordt 
de VOG in principe twintig jaar lang geweigerd. Is een andere straf dan een gevangenis-
straf of taakstraf opgelegd dan wel een schuldigverklaring zonder straf, is een door het 
OM aangeboden transactie geaccepteerd of een strafzaak voorwaardelijk geseponeerd, 
dan geldt als uitgangspunt dat de VOG tien jaar lang wordt geweigerd. In deze gevallen 
bestaat slechts zeer beperkte ruimte om alsnog over te gaan tot de afgifte van de VOG. 
Dit kan enkel indien weigering evident disproportioneel is (par. 3.3.2 beleidsregels). Dit 
verscherpte toetsingskader geldt evenzeer voor minderjarigen en jongvolwassenen. De 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) is dit beleid echter vanaf 
2013 kritischer gaan toetsen.

Op 19 oktober 2011 laat de ABRvS een beslissing geen VOG af te geven nog in stand. Het gaat 

in deze zaak om een dan 18jarig meisje dat op 14jarige leeftijd is veroordeeld tot 40 uur taak

straf voor het bezit en/of verspreiden van kinderporno (ECLI:NL:RVS:2011:BT8577). Dit meisje 

werd op haar 13e gepest door een meisje uit haar klas en heeft, toen zij via internet een filmpje 

toegestuurd kreeg waarop haar pester zich uitkleedde, uit rancune dit filmpje aan anderen door

gezonden. De taakstraf waartoe dit meisje naar aanleiding hiervan is veroordeeld, verricht zij 

in een bejaardentehuis. Dit werk bevalt haar erg goed. Zij rondt vervolgens een opleiding in de 

zorg af en vraagt op haar 18e een VOG aan om daadwerkelijk met haar behaalde diploma aan de 

slag te kunnen gaan. Het feit dat zij van haar onvolwassen en foute gedrag heeft geleerd, zeer 

gemotiveerd is in de zorg te gaan werken en bovendien een werkgever heeft gevonden die haar 

graag in vaste dienst wil nemen, leidt echter niet tot afgifte van de VOG. De ABRvS laat zwaar 

wegen dat het feit haar niet licht is aangerekend en dat nog onvoldoende tijd is verstreken tussen 

de veroordeling en de VOGaanvraag. Aan het feit dat zij minderjarig was ten tijde van het plegen 

van het delict wordt onder deze omstandigheden niet een zodanig gewicht toegekend dat de 

VOG alsnog dient te worden afgegeven.

Op 5 september 2012 maakt de ABRvS meer onderscheid naar leeftijd (ECLI:NL:RVS:2012: 

 BX6537). Een jongen die graag kinderwerker wil worden vraagt in 2011 een VOG aan. Hij is 

in 2004 wegens aanranding veroordeeld tot een voorwaardelijke leerstraf van 75 uur en een 

voorwaardelijke boete van € 200 met een proeftijd van twee jaar en reclasseringstoezicht. Deze 

jongen stelt dat het feit waarvoor hij is veroordeeld moet worden beschouwd als een onhandige 

versierpoging van een 16jarige jongen jegens een leeftijdsgenootje. De ABRvS overweegt dat 

anders dan zij in voornoemde zaak uit 2011 ten algemene heeft aangenomen, de staatssecre taris 

in dit geval bij de beoordeling de minderjarige leeftijd van de aanvrager ten tijde van het plegen 

van het delict in het geheel niet heeft betrokken. De beleidsregels zijn derhalve ongedifferen

tieerd in die zin dat geen onderscheid wordt gemaakt naar de meerderjarigheid dan wel min

derjarigheid van de persoon ten tijde van het plegen van het zedendelict. In de beleidsregels 

is geen rekening gehouden met de omstandigheid dat bij het plegen van bepaalde, blijkens 
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de veroordeling relatief minder ernstige zedendelicten, de minderjarige leeftijd waarop ze zijn 

gepleegd van invloed zou kunnen zijn op het risico voor de samenleving. Dit noopt ertoe dat bij 

de beoordeling uitdrukkelijk moet worden meegewogen of de gevolgen van een weigering niet 

evident disproportioneel zijn omdat het zedendelict is begaan tijdens de minderjarigheid van de 

betrokkene. Daarbij moet een viertal aspecten worden betrokken. Ten eerste de omstandighe

den waaronder het delict is begaan. Ten tweede in hoeverre het begane delict aan betrokkene 

in verband met diens minderjarigheid minder kan worden verweten dan het geval zou zijn bij een 

meerderjarige. Ten derde in hoeverre het gerechtvaardigd is dat aan de betrokkene iedere moge

lijkheid wordt ontnomen de door hem gekozen opleiding te voltooien en een werkkring te vinden 

die past bij de door hem gevolgde opleiding. Ten slotte dient in aanmerking te worden genomen 

in hoeverre het recidivegevaar, gelet op het feit dat het delict door een minderjarige is gepleegd, 

gelijkgesteld kan worden met dat bij een meerderjarige dader. Daarbij dient de – tussen ver

oordeling en aanvraag – zonder recidive verstreken tijd in aanmerking te worden genomen. De 

ABRvS oordeelt dat in dit geval, waarbij sprake is van een relatief minder ernstig delict en een 

tijdsverloop van ruim zes jaar, de toepassing van het aangescherpte zedenbeleid de grenzen van 

redelijkheid heeft overschreden.

Toepassing van het IVRK
Naast dat de jeugdige leeftijd invloed heeft op de mate van verwijtbaarheid van het gedrag, 
wordt op de jeugdige leeftijd ook in juridische zin vaak een beroep gedaan, onder verwij-
zing naar het IVRK. Met name wordt een beroep gedaan op artikel 3 IVRK (het belang 
van het kind moet een eerste overweging vormen) en artikel 16 en 40 lid 2 IVRK (eer-
biediging van het privéleven van het kind). In een bepalende uitspraak hieromtrent van 
24 juni 2009 van de ABRvS (ECLI:NL:RVS:2009:BI9706) is door de aanvrager gesteld 
dat het IVRK belet dat een staat na afloop van het strafproces maatregelen neemt die de 
specifieke doelstelling van het jeugdstrafrecht, te weten herintegratie van de minderjarige 
in de maatschappij, verhinderen. De staatssecretaris stelt zich echter op het standpunt dat 
artikel 3 IVRK zeer open, ruim geformuleerde sociale grondrechten bevat, waaraan geen 
rechtstreekse werking toekomt. Een rechtstreekse werking van internationale verdragen 
of overeenkomsten zou sneller aan te nemen zijn als het gaat om bepalingen die beogen 
dat de overheid zich van ingrijpen onthoudt dan als het gaat om bepalingen die juist ver-
onderstellen dat de overheid zich actief opstelt.

Ten aanzien van artikel 3 IVRK laat de ABRvS in het midden of het rechtstreeks van 
toepassing is (De Graaf, Limbeek, Bahadur & Van der Meij, 2012). In ieder geval wordt 
de VOG-regelgeving niet in strijd geacht met het belang van het kind. Juist wordt dit 
hiermee in overeenstemming geacht, aangezien hieruit – volgens de ABRvS – volgt dat de 
staat erop moet toezien dat de instellingen die zorg dragen voor het welzijn van kinderen 
voldoen aan de gestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid en de geschikt-
heid van personeelsleden. Ten aanzien van artikel 40 lid 2 IVRK oordeelt de ABRvS dat, 
aangezien het in VOG-zaken niet gaat om een strafrechtelijke procedure, maar om een 
daarvan los staand bestuursrechtelijk instrument met een preventief doel, het recht op pri-
vacy van minderjarigen gedurende alle fasen van het strafproces hierbij niet aan de orde 
is. Gezien het bestuursrechtelijke en preventieve karakter van de VOG, kan een beroep 
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op artikel 6 EVRM evenmin slagen. De VOG is niet bedoeld als straf of leedtoevoeging, 
waardoor van dubbele bestraffing of schending van het onschuld beginsel geen sprake 
kan zijn (ECLI:NL:RVS:2007:BB6813). De ABRvS oordeelde in haar  uitspraak van 
24 juni 2009 tot slot dat het recht op privacy, zoals gegarandeerd door artikel 16 IVRK, 
niet wordt geschonden door het VOG-beleid. De VOG dient immers een redelijk doel, 
namelijk het beschermen van de rechten en vrijheden van anderen door het risico voor de 
samenleving te beperken. Dit standpunt ten aanzien van artikel 16 en 40 IVRK wordt 
herhaald in een uitspraak van 22 juni 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BQ8830). Daarbij ging 
de ABRvS ook in op een beroep op General Comment No. 10, met name de aanbeveling 
om de naam van het kind bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd uit de justitiële registers 
te verwijderen. De ABRvS overweegt – kort en bondig – dat de aanvrager hieraan geen 
aanspraken kan ontlenen, omdat die aanbeveling geen de minister bindende kracht heeft.

Het VOG-beleid: kindvriendelijk genoeg?
Al met al is op een aantal punten het VOG-beleid ten aanzien van jongeren minder 
streng geworden sinds dit onderwerp vanaf 2011 een plek kreeg op de politieke agen-
da. Hoewel de registratie van justitiële gegevens voor minderjarigen en jongvolwassenen 
gelijk is aan die van volwassenen, lijkt het besef te groeien dat het gebruik hiervan aan 
striktere voorwaarden moet voldoen. Zo mogen deze gegevens sinds 2013 in de regel niet 
meer vier jaar, maar nog hooguit twee jaar aan de weigering van een VOG in de weg 
staan. Ook moet in de uiteindelijke beslissing een specifieke overweging worden gewijd 
aan het feit dat de aanvrager van de VOG minderjarig was bij het plegen van het delict. 
De staatssecretaris dient bijgevolg te motiveren waarom hieraan wel of geen (doorslag-
gevend) gewicht wordt toegekend in het definitieve oordeel. Ten slotte heeft de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat ook bij jonge zedendaders de toets 
minder strikt dient te zijn.

Dit heeft echter tot op heden niet geresulteerd in aanpassing van het beleid door de 
staatssecretaris. De staatssecretaris geeft te kennen zich bewust te zijn van het feit dat een 
toenemende vraag naar screeningen, jongeren met een justitieel verleden kan belemmeren 
om actief deel te nemen aan de samenleving. Indien hij minderjarigen en jongvolwasse-
nen – meer dan nu het geval is – een tweede kans wil geven en hun resocialisatie niet wil 
bemoeilijken, zouden een aantal beleidswijzigingen kunnen worden overwogen. Meer 
aansluiting zou kunnen worden gezocht bij het oordeel van deskundigen die op de hoogte 
zijn van het resocialisatieproces en van de (positieve) persoonlijke ontwikkelingen van een 
jongere. Dit adviseerden de reclasseerders reeds in het zwartboek uit 2011. Inlichtingen 
van de reclassering worden echter, hoewel de staatssecretaris hiertoe op grond van arti-
kel 36 lid 3 Wjsg en paragraaf 3.3.1 van de beleidsregels bevoegd is, zelden ingewonnen 
en bovendien wordt hieraan weinig waarde toegekend.

Aangezien niet iedere jongere reclasseringstoezicht heeft, zou ook advies kunnen 
worden ingewonnen bij (voormalig) werkgevers, studiebegeleiders, jongerenwerkers, 
job coaches of werkmatchers bij de gemeente. Ook kan vaker informatie worden opge-
vraagd bij het Openbaar Ministerie, zodat ook de omstandigheden waaronder een delict 
is gepleegd in de beoordeling kunnen worden betrokken. Dergelijke omstandigheden 
kunnen veel zeggen over het concrete risico op herhaling. Indien dit risico op grond van 
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positieve ontwikkelingen duidelijk is afgenomen kan de VOG (eventueel – als stok achter 
de deur – in voorwaardelijke vorm) alsnog worden afgegeven.

Tot slot zegt de staatssecretaris de juiste balans te willen vinden tussen resocialisatie 
en het beschermen van kwetsbare groepen (Kamerstukken II 2013/14, 33750-VI, nr. 99). 
Daarmee strookt niet dat voor iedere willekeurige functie een VOG kan worden aange-
vraagd. Tot 2004 gold een ontvankelijkheidstoets, zodat sprake moest zijn van een maat-
schappelijk risico van bepaalde ernst voordat een VOG-aanvraag in behandeling werd 
genomen. Het lijkt niet opportuun dat iedere werkgever een volledige VOG-screening 
kan laten uitvoeren voor functies als vakkenvuller, schoonmaker, vuilnisman, glazen-
wasser of fietsenmaker, zoals nu het geval is. Zelfs mbo-scholen stellen voor sommige 
opleidingen als ingangseis dat jongeren een VOG moeten overleggen, omdat zij anders 
halverwege zullen stranden wanneer zij de VOG nodig hebben voor een stage. Bovendien 
lijkt de VOG te worden uitgehold doordat werkgevers of opleidingen het als een zeer 
gemakkelijke (goedkope) garantie zien voor een integere werksfeer, waarbij zij niet zelf 
in gesprek hoeven te gaan met een jongere of referenties hoeven te raadplegen (zie voet-
noot 2). De VOG verwordt zo tot een puur formele, administratieve verhandeling en 
vormt zodoende een onnodige blokkade bij het resocialisatieproces. Een heroverweging 
van het beleid zou dus op zijn plaats zijn waar het jongeren betreft. Door werkgevers 
niet voor ieder soort functie een VOG te laten vereisen, met name wanneer er geen (aan-
zienlijk) maatschappelijk belang op het spel staat, wordt het ‘tweedekansprincipe’ meer 
gerespecteerd.

7.4 Opname DNA-profiel van minderjarige veroordeelden
Een ander gevolg van een strafrechtelijke veroordeling kan zijn dat een DNA-profiel wordt 
opgeslagen in de landelijke DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut 
(NFI). Het aantal personen dat als minderjarige in de DNA-databank is opgenomen 
ligt eind december 2013 op 22.649 (NFI, 2014, p. 11). De opname van een DNA-profiel 
heeft geen gevolgen voor de afgifte van een VOG, maar kent wel andere nadelen. In de 
Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden wordt geen onderscheid gemaakt tussen meer-
der- en minderjarigen. Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de leeftijd van 
kinderen, hun bijzondere positie in het strafrecht en de speciale bescherming waar zij 
recht op hebben op grond van artikel 3, 16 en 40 IVRK en bijbehorende documenten 
van internationaal recht. In deze paragraaf wordt uiteengezet wat de regeling inhoudt, 
hoe het in de praktijk vorm krijgt en de gevolgen die dit heeft voor de rechtspositie van 
minderjarigen in het strafrecht.

Geen aparte regeling voor minderjarigen
Vanaf 1 februari 2005 geldt de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Deze rege-
ling maakt het mogelijk om van veroordeelden – desnoods met behulp van de sterke 
arm – celmateriaal af te nemen ten behoeve van het bepalen en verwerken van hun DNA-
profiel, dat vervolgens in een landelijke databank wordt opgeslagen. Het doel hiervan is 
twee ledig. Aan de ene kant moet het de pakkans verhogen en daarmee de opsporing, 
berechting en vervolging van toekomstige en andere al gepleegde strafbare feiten ver-
beteren. Aan de andere kant moet het de kans op recidive verkleinen als gevolg van de 
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afschrikkende werking die uitgaat van de verhoogde pakkans (Kamerstukken II 2002/03, 
28685, nr. 3). De wet richt zich op álle (al dan niet onherroepelijk) veroordeelden die 
wegens een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten veroordeeld zijn tot een 
vrijheidsbenemende straf of maatregel of een taakstraf.

Voor minderjarigen geldt dat er wegens een veroordeling voor een ‘voorlopige- 
hechtenis-misdrijf ’ een taakstraf, (voorwaardelijke) jeugddetentie of een (voorwaardelijke) 
PIJ-maatregel moet zijn opgelegd.8 Er is geen minimumduur van de taakstraf vastgesteld. 
Defence for Children signaleerde in 2009 dat het OM steeds vaker en in steeds lichtere 
zaken, zoals het ingooien van een ruit, het beschadigen van een lantaarnpaal, het stelen 
van een telefoon of een vechtpartij tot DNA-afname bij minderjarigen besloot (Defence 
for Children, 2009; vergelijk Kinderrechtencollectief, 2012 en Kinderombudsman, 2013, 
p. 12). In zijn antwoord op Kamervragen in 2010 geeft de minister van Veiligheid en 
Justitie echter een heel ander beeld. Hij stelt dat alleen jeugdigen die veroordeeld zijn voor 
ernstige delicten en jeugdige veelplegers in aanmerking komen voor opname van hun 
profiel in de DNA-databank (Aanhangsel Handelingen II 2009/10, 1321).

Lichamelijke integriteit en privacy
In de memorie van toelichting bij de Wet DNA-V wordt uitgebreid stilgestaan bij de 
rechtvaardiging van de inbreuk die wordt gemaakt op de lichamelijke integriteit en pri-
vacy. Deze rechtvaardiging wordt gevonden in het beoogde doel strafrechtshandhaving 
en effectieve opsporing van misdrijven. De beperkingen op deze rechten zijn bij wet 
voorzien en dienen een legitiem doel, te weten het bijdragen aan de voorkoming en de 
opsporing van strafbare feiten en het beschermen van de rechten en vrijheden van ande-
ren. Hierbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat DNA-onderzoek zich beperkt tot veroordeel-
den van ernstige misdrijven. Echter, sinds de invoering van de wet is de toepassing steeds 
verder verruimd en met de laatste wetswijziging (1 mei 2010) is dit nog eens bekrachtigd. 
Daarmee lijkt de eerder gegeven rechtvaardiging ontkracht. Wanneer het gaat om mis-
drijven als winkeldiefstal, eenvoudige mishandeling (vechtpartij) of graffiti moet kritisch 
worden gekeken of dit de proportionaliteitstoets van artikel 8 EVRM kan doorstaan.

Minstens zo opvallend is dat in de overwegingen met betrekking tot de rechtvaardi-
ging van de inbreuken die worden gemaakt op het recht op bescherming van de lichame-
lijke integriteit en op privacy de bijzondere positie die minderjarigen binnen ons strafrecht 
hebben geen enkele rol speelt. Gezien de bijzondere kwetsbaarheid van minderjarigen en 
gelet op de internationale regelgeving betreffende de rechten van kinderen, met name 
artikel 16 lid 1 en artikel 40 lid 1 IVRK, horen het recht op privacy en lichamelijke inte-
griteit bij minderjarigen juist veel verder te gaan dan bij meerderjarigen (zie ook Ingelse, 
2008, p. 4; RSJ, 2011, p. 47). Dit aspect mag dan ook niet buiten beschouwing worden 
gelaten.

8. De gedragsbeïnvloedende maatregel (art. 77h lid 4 sub b Sr) wordt in de Wet DNA-onderzoek niet 
genoemd als sanctie die aanleiding kan geven voor bepaling en verwerking van het DNA-profiel.
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Resocialisatie
Een derde rechtvaardiging vanuit de memorie van toelichting betreft het resociali-
satiestreven. In de memorie van toelichting wordt vermeld dat het inherent is aan het 
wetsvoorstel dat de veroordeelden min of meer nadrukkelijk als potentiële recidivisten 
worden behandeld. De spanning die dit oplevert met het resocialisatiestreven wordt aan-
vaard (Kamerstukken II 2002/03, 28685, nr. 3, p. 6-7). Op Kamervragen in 2008 over 
de mogelijke strijd met artikel 40 IVRK antwoordt de minister dat de beginselen die 
ten grondslag liggen aan het jeugdstrafrecht geen beletsel vormen voor het verwerken 
van de DNA-profielen van minderjarigen. “In tegendeel, het verwerken van hun DNA-
profielen verhoogt de pakkans en kan daarmee een bijdrage leveren aan hun resocialisa-
tie” (Kamerstukken II 2007/08, 2867, p. 5805).

Kennelijk kan de veroordeelde aan de ene kant worden beschouwd als een potentiële 
recidivist waarbij de strijd met het resocialisatiestreven wordt aanvaard, terwijl aan de 
andere kant de verhoogde pakkans wordt voorgesteld als factor die juist een bijdrage 
levert aan de resocialisatie (vergelijk Wolthuis & Eijgenraam, 2006, p. 4). Ook op dit 
punt is het niet acceptabel dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen meerderjarigen 
en minderjarigen. Met het oog op het resocialisatiestreven en het stigmatiserende effect 
is het de vraag of de Wet DNA-V wel verenigbaar is met artikel 40 IVRK (Bruning & 
Berger, 2008, p. 6).

Minderjarigen sneller in DNA-databank
In 2011 liet de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) weten 
dat minderjarigen een groter risico lopen om in aanmerking te komen voor DNA-opslag 
dan meerderjarigen. De oorzaak hiervoor ligt daarin dat bij minderjarigen vanuit peda-
gogisch perspectief in de meeste gevallen gekozen wordt voor een taakstraf boven een 
geldboete. Hierdoor komt een minderjarige voor hetzelfde lichte feit eerder in aanmer-
king voor opname van zijn DNA-profiel in de DNA-databank dan een meerderjarige. De 
ongelijke situatie die hierdoor ontstaat tussen meerderjarigen en minderjarigen is in strijd 
met het discriminatiebeginsel van artikel 2 IVRK (RSJ, 2011, p. 47).

Op dit signaal van de RSJ heeft staatsecretaris Teeven van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie als volgt gereageerd:

‘Bij de totstandkoming van deze wet is deze mogelijke ongelijkheid in behandeling tussen min

derjarigen en meerderjarigen niet voorzien. Daarom zal ik laten onderzoeken of dit – onbedoel

de – effect van de Wet DNAonderzoek bij veroordeelden zich in de praktijk voordoet. Indien dat 

inderdaad het geval is, zal ik vervolgens bezien welke consequenties daaraan dienen te worden 

verbonden.’ (23 juni 2011)

In het onderzoek is vervolgens bevestigd dat minderjarigen om pedagogische redenen 
verhoudingsgewijs vaker een taakstraf opgelegd krijgen als gevolg waarvan op hen de Wet 
DNA-V van toepassing is (brief ministerie van Veiligheid en Justitie 3 september 2013). 
Desondanks laat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Kamer 
weten geen reden te zien om de regeling ten aanzien van minderjarigen aan te passen. 
De minister ontleent de noodzaak voor toepassing van de Wet DNA-V op minderjarigen 
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aan recidivecijfers onder minderjarigen en voelt zich daarbij gesteund door jurisprudentie 
(brief ministerie van Veiligheid en Justitie 3 september 2013).

Vanuit verschillende hoek is gepleit voor een aparte regeling voor minderjarigen. De 
minister heeft bij Kamerbrief (van 3 september 2013) laten weten de aanbevelingen van 
de Kinderombudsman hieromtrent niet over te nemen. De huidige regeling staat dan ook 
nog altijd op gespannen voet met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Mogelijkheden voor bezwaar
De veroordeelde kan geen bezwaar maken tegen het bevel tot de afname van het celmate-
riaal en de uitvoering daarvan. Gezien de inbreuk die gemaakt wordt op de lichamelijke 
integriteit (zeker als een veroordeelde niet vrijwillig mee wil werken) zou het wenselijk zijn 
dat al tegen het bevel tot afname van celmateriaal bezwaar zou kunnen worden gemaakt, 
nu het blijkt voor te komen dat officieren van justitie ook een bevel tot DNA-afname 
afgeven in kleine zaken met een minderjarige als first offender (Knoppers, 2007, p. 7).

Alleen tegen het bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel kan binnen twee weken 
bij de rechtbank een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend (art. 7 Wet DNA-V). 
Zolang tegen het bepalen en verwerken van het profiel een bezwaarschrift kan worden 
ingediend en zolang een ingediend bezwaarschrift niet is ingetrokken of daarop niet 
is beslist, mag er geen DNA-profiel worden bepaald. Als de rechtbank een ingediend 
bezwaarschrift gegrond verklaart beveelt zij de officier van justitie het afgenomen celma-
teriaal te vernietigen. Tegen de beslissing van de rechtbank op een bezwaarschrift tegen 
het bepalen en verwerken van een DNA-profiel is geen hoger beroep mogelijk.

Het bevelschrift waarin staat dat het celmateriaal moet worden afgenomen en waar 
en door wie dat gaat gebeuren, wordt zowel bij meerderjarigen als minderjarigen alleen 
gestuurd naar de veroordeelde en niet naar zijn ouders, voogd of raadsman. Vanuit de 
advocatuur (Boksem, 2010) wordt hier zorg over geuit. De ouders, voogd en raadsman 
krijgen wanneer een minderjarige in aanraking komt met justitie wel informatie over 
dagvaardingen, oproepingen, kennisgevingen, aanzeggingen of andere schriftelijke 
mededelingen die aan de minderjarige verdachte zijn gestuurd. Het bevel tot afname van 
celmateriaal wordt niet naar hen opgestuurd, omdat het nu gaat om een minderjarige 
veroordeelde en niet een verdachte. Wanneer artikel 504 Sv op dit punt wordt aangepast, 
kan dit ervoor zorgen dat ook ouders, voogd en raadsman tijdig geïnformeerd worden 
en zodoende de minderjarige meer kans heeft om, indien nodig, binnen de termijn van 
veertien dagen een bezwaarschrift in te dienen (Boksem, 2010).

Onevenredig lange bewaartermijnen
Net als met de bewaring van justitiële gegevens gaat het bij de DNA-opslag om zeer lan-
ge termijnen. Het profiel wordt voor twintig tot dertig jaar opgeslagen in de landelijke 
DNA-databank. Staat er een gevangenisstraf van ten minste zes jaar op het gepleegde 
misdrijf dan blijft het DNA-profiel dertig jaar bewaard. In alle andere gevallen blijft het 
profiel twintig jaar bewaard, met de mogelijkheid dit te verlengen tot dertig jaar (art. 18 
Besluit DNA-onderzoek in strafzaken).

Opnieuw is ook op dit punt van de bewaartermijnen geen aparte regeling voor min-
derjarigen geformuleerd. Het is de vraag of de inbreuk die wordt gemaakt op het recht 
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op privacy van minderjarigen op dit punt in verhouding staat tot het maatschappelijk 
belang dat hier wordt gediend. De minister is van mening dat het opsporingsbelang en 
de preventieve werking van de wet op dezelfde wijze gelden voor minderjarigen als voor 
meerderjarigen en dat de kans op recidive bovendien niet afneemt door het enkele feit dat 
iemand meerderjarig wordt (Aanhangsel Handelingen II 2009/10, 1321). Met deze stel-
lingname gaat hij eraan voorbij dat een minderjarige nog volop in ontwikkeling is, van 
zijn fouten mag leren en de meerderheid van de jeugdige delinquenten na de adolescentie 
stopt met het plegen van delicten. De recidivekans van een meerderjarige is groter dan de 
kans dat een jongere doorgaat met het plegen van delicten na de adolescentie (RSJ, 2011, 
p. 47). Opname in een DNA-databank is daardoor minder relevant. Een belangrijk ada-
gium van het jeugdstrafrecht in dit verband is dat een minderjarige in beginsel met een 
schone lei kan beginnen als hij meerderjarig wordt (De Jong-de Kruijf & Bruning, 2010, 
p. 233). De termijnen van twintig en dertig jaar zijn daarom onevenredig lang.

Rechtbanken en Hoge Raad
De officier van justitie heeft de taak gekregen om te beoordelen of een veroordeelde in 
aanmerking komt voor DNA-afname. Hij moet blijkens artikel 2 Wet DNA-onderzoek 
bij veroordeelden een bevel tot afname van celmateriaal ten behoeve van het bepalen en 
verwerken van een DNA-profiel geven, tenzij van de betrokken veroordeelde al eerder 
een DNA-profiel is opgeslagen, of tenzij ‘redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen 
en verwerken van zijn DNA-profiel gelet op de aard van het misdrijf of de bijzondere 
omstandigheden waaronder het is gepleegd niet van betekenis zal kunnen zijn voor de 
voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de veroordeel-
de’ (art. 2 lid 1 sub b Wet DNA-V). Deze afweging maakt de officier op grond van het 
strafdossier en de informatie die hij heeft gekregen ter terechtzitting (Kamerstukken II 
2002/03, 28685, nr. 3, p. 32-33).

De vraag is in welke gevallen het bepalen en verwerken van een DNA-profiel niet 
van betekenis zal kunnen zijn voor de in artikel 2 lid 1 sub b Wet DNA-V genoemde 
doelen. De ‘aard van het misdrijf ’ kan het bepalen en opslaan van het DNA-profiel zin-
loos maken. Daarbij kan gedacht worden aan misdrijven die niet met behulp van ver-
gelijking van DNA-profielen kunnen worden opgehelderd, zoals meineed of valsheid in 
geschrifte. Ook kan gedacht worden aan bagateldelicten, waarbij het bevelen van DNA-
onderzoek disproportioneel zou zijn (Kamerstukken II 2002/03, 28685, nr. 3, p. 11). De 
in artikel 2 lid 1 sub b Wet DNA-V genoemde uitzonderingen in concrete gevallen zou-
den door de toepassing nader gestalte moeten krijgen, aldus de memorie van toelichting 
(Kamerstukken II 2002/03, 28685, nr. 3, p. 11-12).

Uit antwoorden op Kamervragen in 2006 blijkt dat er bij het Openbaar Ministerie 
geen specifiek beleid bestaat ten aanzien van minderjarige veroordeelden. Bij de beoor-
deling van de uitzonderingsmogelijkheden gelden dezelfde criteria als bij meerderjarigen 
(Kamerstukken II 2005/06, 1401, p. 2985). In 2009 liet de minister echter weten dat de 
officier bij jeugdigen altijd een afweging zal maken of hij een bevel om DNA af te staan 
noodzakelijk acht, gezien de aard en ernst van het delict, recidive en omstandigheden van 
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de jeugdige (Aanhangsel Handelingen II 2009/10, 1321). Hier lijkt toch enige ruimte te 
zijn om de bijzondere positie van minderjarigen in het jeugdstrafrecht te betrekken in de 
afweging. De Hoge Raad denkt daar echter anders over.

Tegen de achtergrond van deze fundamentele punten van kritiek zijn er de afgelopen 
jaren diverse rechtszaken gevoerd, die tot zeer uiteenlopende uitkomsten hebben geleid 
(vergelijk bijvoorbeeld: Rechtbank Leeuwarden 21 september 2005, ECLI:NL:RBLEE: 
2005:AU3732 en Rechtbank Groningen 25 januari 2006, ECLI:NL:RBGRO:2006: 
AV0355; zie Van Overbeeke, 2011). In 2008 heeft de Hoge Raad bepaald dat een gene-
rieke uitzondering voor minderjarigen niet aan het IVRK kan worden ontleend en dat 
de twee in de Wet DNA-V vastgelegde uitzonderingsituaties beperkt moeten worden 
uitgelegd (HR 13 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC8231).

Het ontbreken van een generieke uitzondering voor minderjarigen laat echter onverlet 
dat er op rechtbankniveau wel uitzonderingen in individuele gevallen kunnen worden 
gemaakt. Het kan daardoor nog steeds lonend zijn om als minderjarige een bezwaarschrift 
in te dienen. Deze bezwaarschriften richten zich op de maatstaf ‘bijzondere omstan-
digheden waaronder het delict is gepleegd’ die ervoor zorgen dat een DNA-onderzoek 
mogelijk niet kan worden gerechtvaardigd. De Hoge Raad heeft vastgesteld dat deze uit-
zonderingssituatie samenhangt met de persoon van de veroordeelde. Hier is dus ruimte 
voor een belangenafweging (Anker, 2010). Bij de belangenafweging door het Openbaar 
Ministerie en de rechter moet, gezien de vergaande inbreuk die wordt gemaakt op de pri-
vacy van minderjarigen, rekening worden gehouden met de volgende aan jurisprudentie 
ontleende zes factoren:
1. de ernst van het feit,
2. de leeftijd van de veroordeelde ten tijde van het begaan van het misdrijf,
3. de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan,
4. de zwaarte van de opgelegde straf of maatregel,
5. de mate van eventuele recidive, en
6. andere persoonlijke omstandigheden

(Moerman, 2010, p. 170; Defence for Children, 2009; Bruning & Berger, 2008, p. 6).

Recente jurisprudentie laat een positieve ontwikkeling zien, doordat steeds meer recht-
banken in DNA-zaken van minderjarigen wel degelijk rekening houden met leeftijd en 
de internationale normen (Defence for Children, 2014).

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft op 5 september 
2012 in haar bovenvermelde uitspraak over de afgifte van een VOG een standpunt inge-
nomen dat analoog kan worden toegepast in zaken waar het de Wet DNA-V betreft. In 
deze zaak benadrukte de ABRvS dat er in de regelgeving geen onderscheid is gemaakt 
tussen meerderjarigen en minderjarigen waardoor geen rekening is gehouden met de 
invloed die de minderjarigheid zou kunnen hebben op het risico voor de samenleving (zie 
ook eerder in dit hoofdstuk).
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‘Daarbij dient te worden betrokken in hoeverre het begane delict aan betrokkene in verband met 

diens minderjarigheid minder kan worden verweten dan het geval zou zijn bij een meerderjarige 

en in hoeverre het gerechtvaardigd is dat aan de betrokkene iedere mogelijkheid wordt ontno

men de door hem gekozen opleiding te voltooien en een werkkring te vinden die past bij de door 

hem gevolgde opleiding. Ten slotte dient in aanmerking te worden genomen in hoeverre het 

recidivegevaar, gelet op het feit dat het delict door een minderjarige is gepleegd, gelijkgesteld 

kan worden met dat bij een meerderjarige dader.’ (ECLI:NL:RVS:2012:BX6537)

De factoren die worden gehanteerd in uitspraken waarin een belangenafweging wordt 
gemaakt op de proportionaliteit van de opname van een DNA-profiel zien we in deze 
uitspraak van de ABRvS terug.

Naar een kindvriendelijke regeling?
Bij de totstandkoming van de wet is geen aandacht besteed aan de bijzondere positie 
van minderjarigen in het jeugdstrafrecht. Deze staat daarmee op zeer gespannen voet 
met het VN-Kinderrechtenverdrag. Uitgaande van het verdrag moet er in zaken van 
minder jarigen rekening worden gehouden met de sterker beschermde privacy, het risico 
op stigmatisering en de bijzondere positie van minderjarigen in het strafrecht (Defence 
for Children, 2014). Van diverse kanten wordt gepleit voor een aparte regeling voor min-
derjarigen zodat landelijk op dezelfde wijze een zorgvuldige belangenafweging plaats-
vindt die recht doet aan de bijzondere positie van de minderjarige in ons strafrecht.

In het licht van vorenstaande aanbeveling wordt omkering van de uitzonderingsgrond 
bepleit (Bruning & Berger, 2008; Boksem, 2010; Moerman, 2010; RSJ, 2011). In de wet 
wordt dan het ‘nee, tenzij…’-principe opgenomen. Dit houdt in dat minderjarigen in 
beginsel buiten het toepassingsgebied van de Wet DNA-V vallen, en hun DNA-profiel 
slechts in uitzonderlijke gevallen mag worden bepaald en in de NFI-databank mag wor-
den opgeslagen. De aard van het misdrijf of de bijzondere omstandigheden waaronder 
het is gepleegd kunnen immers zodanig zijn dat het opmaken van een DNA-profiel nood-
zakelijk is. Bruning en Berger (2008, p. 10-11) zien graag een model waarin de officier 
van justitie moet aantonen dat de afname van celmateriaal noodzakelijk is voor de voor-
koming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de veroordeelde 
voordat het bevel tot afname kan worden gegeven.

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft eveneens een advies 
over deze kwestie uitgebracht. Zij beveelt aan om alleen DNA-materiaal af te nemen bij 
minderjarigen die ernstige feiten hebben begaan ‘waarbij naar het oordeel van de Raad 
kan worden gezegd dat het belang van de (straf)rechtshandhaving en effectieve opsporing 
dient te prevaleren boven het belang van de privacy van de desbetreffende jongere’ (RSJ, 
2011, p. 47). De Raad adviseert tevens om de bewaartermijn aan te passen. Als algemene 
regel zou moeten gelden, dat het celmateriaal moet worden vernietigd als de minder-
jarige 23 jaar oud is geworden. Voor minderjarigen die een zeer ernstig geweldsdelict 
hebben gepleegd kan volgens de RSJ op deze regel een uitzondering worden gemaakt. 
Deze minderjarigen zijn wegens een ernstig geweldsdelict veroordeeld tot een taakstraf 
van zestig uur of meer of een onvoorwaardelijke jeugddetentie, PIJ-maatregel of  andere 
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gedragsmaatregel. Van Boksem (2010) stelt voor om voor deze groep een maximum 
bewaartermijn van acht jaar te hanteren.

Ook de Kinderombudsman heeft in 2013 de minister van Veiligheid en Justitie aan-
bevolen om de Wet DNA-V te herzien en de regeling meer in lijn te brengen met het 
VN-Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman richt zich daarbij op: het rekening 
houden met de leeftijd van minderjarigen en diens belangen; het maken van individuele 
afwegingen; het mogelijk maken van bezwaar aantekenen tegen DNA-afname; het ver-
korten van de bewaartermijnen; en, het vastleggen van een redelijke termijn waarbinnen 
minderjarigen geïnformeerd worden over de DNA-afname.

Helaas hebben de adviezen en aanbevelingen vooralsnog niet geleid tot een wetswijzi-
ging. Voor een aparte regeling voor minderjarigen die recht doet aan de bijzondere positie 
van de minderjarige in het jeugdstrafrecht en zorgt voor een landelijk eenduidige aanpak 
moet derhalve nog steeds worden gepleit.

7.5 Conclusie
Het door Nederland geratificeerde IVRK schrijft voor dat bij alle maatregelen betref-
fende kinderen het belang van het kind een eerste overweging moet zijn (art. 3 IVRK). 
Zowel bij de ontwikkelingen rond de Verklaring Omtrent het Gedrag als bij de totstand-
koming van de Wet DNA-V is geen expliciete afweging gemaakt tussen het belang van 
de openbare veiligheid en het belang van het kind. Dit botst met het pedagogisch element 
in het jeugdstrafrecht, waarbij aandacht voor heropvoeding, resocialisatie en herintegratie 
vooropstaan. Daarom is het van belang dat de discussie over beide onderwerpen wordt 
heropend en dat de bovengenoemde voorstellen daarin serieus worden overwogen.
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