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na afloop van de straf*

Miranda Boone

In Knock out, het indringende epos van Rein Gerritse over zijn leven als delictple-
ger, komt het volgende citaat voor over zijn ervaringen na afloop van de detentie:

‘Ook de publieke opinie spreekt een waardeoordeel uit over de veroordeelde.
Dit oordeel van de buitenwacht betreft een relatieve, maar veel langere straf-
maat, want eigenlijk heeft de veroordeelde er geen weet van wat deze straf
inhoudt, noch wanneer deze ten einde is. Wanneer je de deuren van de gevan-
genis achter je hoort dichtslaan, aan de goede kant deze keer, begint de ten-
uitvoerlegging van deze secundaire straf pas goed. De uitdrukking “eens een
dief, altijd een dief”, ligt de publieke opinie op de lippen bestorven. Helaas
wordt er aan het spreekwoord “met dieven vang je dieven” minder gehoor
gegeven. Als de politie consequenter dieven aan het werk zou zetten om
andere dieven in de kraag te vatten, dan was het zoeken naar werk voor die
klasse van ex-gedetineerden een stuk eenvoudiger. Dat mag niet zo zijn, ex-
gedetineerden zullen moeten gaan solliciteren, maar hoe je werk vindt met
een strafblad op je naam, dat wordt er niet bij verteld. Bij iedere sollicitatie
van de ex-gedetineerde – en hij heeft een sollicitatieplicht – zal zijn strafblad
hem parten blijven spelen. En hoe. Het zal dat altijd blijven doen, voor de rest
van zijn leven, ook al heet het dat strafdossiers na vijf jaar officieel geen rol
meer mogen spelen. Officieus doen ze dat nog wel.’1

Niet voor niets hebben de organisatoren van de studiedag waarvan dit speciale
nummer verslag doet, de titel ‘Gestraft na de straf’ gekozen. Los van de formele
kwalificatie, daar kom ik later op, drukt het het gevoel uit van veel ex-
delictplegers dat zij ‘twee, drie of misschien nog wel veel vaker gepakt worden’.
Ook na afloop van de straf blijven zij tot op zekere hoogte onvrij, althans in de zin
dat ze hun leven niet kunnen invullen op de manier zoals zij dat graag zouden wil-
len. Dat kan het ongewenste gevolg zijn van het stigma dat kleeft aan de straf of
het niet kunnen verklaren van gaten in een curriculum vitae, maar ook het resul-
taat van het registreren van strafrechtelijke beslissingen en het gebruiken van die
registraties om voormalige delictplegers de vrije toegang te ontzeggen tot
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bepaalde maatschappelijke posities. Over die laatste belemmeringen gaat deze bij-
drage.

Beperkingen

Dat justitiabelen, want we hebben het hier zeker niet alleen over ex-gedetineer-
den, na afloop van de formele straf nog allerlei beperkingen worden opgelegd, is
niet vanzelfsprekend. Op het eerste oog druist het juist in tegen een aantal funda-
mentele rechtswaarborgen die nu juist onlosmakelijk met de straf zelf verbonden
zijn. In deze bijdrage zal ik eerst drie uitgangspunten van straf bespreken die zich
slecht verhouden met de idee dat veroordeelden na afloop van de straf nog verder
beperkt worden in hun doen en laten. Vervolgens zal ik de opvatting weergeven
van de schaarse rechtstheoretici die zich in de vraag hebben verdiept naar de legi-
timatie van beperkingen die na afloop of als gevolg van de straf worden opgelegd,
en zo tot een summier theoretisch kader komen waaraan de legitimiteit van die
beperkingen kan worden getoetst. Ik zal de Nederlandse regelgeving en praktijk
van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) toetsen aan dat theoretische kader.
Daarbij zal ik hier en daar ook refereren aan een aantal good practices in met name
Spanje, Duitsland en Frankrijk, die zijn gebaseerd op de bijdragen over deze lan-
den in het speciale nummer dat het European Journal of Probation2 begin dit jaar
aan deze materie wijdde en het vervolgonderzoek dat op basis daarvan door ver-
schillende auteurs is verricht. ‘Het essentiële element van de straf blijft de vrij-
heidsontneming, het ontnemen van het grondrecht dat aan de mens het liefste is:
namelijk van de vrijheid om zich te bewegen waar hij wil en om in een zelfgekozen
vorm deel te hebben aan de samenleving’;3 ik herhaal de beroemde woorden nog
maar eens waarmee de voormalige minister Struycken in 1950 probeerde de
Tweede Kamerleden gerust te stellen die bang waren dat de gevangenisstraf met
de invoering van de nieuwe Beginselenwet gevangeniswezen een soort retraite
zou worden. Hij drukt uit wat de gevangenisstraf wel is, maar het gaat hem in
deze woorden vooral om wat de gevangenisstraf niet is of zou moeten zijn, name-
lijk het additioneel toevoegen van leed aan die vrijheidsbeneming, in welke vorm
dan ook: ‘de aard van de straf hoeft niet in het regime tot uitdrukking te komen’,
in die tijd een opzienbarende vaststelling, in deze tijd helaas ook weer. Deze
gedachte is neergelegd in het internationaal erkende beginsel van minimale
beperkingen, inhoudende dat de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf geen
andere beperkingen toelaat dan voor de uitvoering van die gevangenisstraf of het
handhaven van de orde en veiligheid in de inrichting noodzakelijk is, een uit-
gangspunt dat ook wordt onderschreven voor straffen die alleen vrijheidsbeper-
king met zich brengen.4 De gestrafte blijft (rechts)burger en de overheid zal zich
voor iedere inbreuk die zij maakt op de rechten die de gestrafte heeft als vrije bur-
ger moeten legitimeren. In hun imposante Principles of European Prison Law and
Policy stellen Dirk van Zyl Smit en Sonja Snacken maar weer eens dat alle pogin-

2 European Journal of Probation, 2011.
3 Kamerstukken II 1950/51, 1189, nr. 5, p. 16.
4 M. Boone, ‘Grenzen aan toezicht’, PROCES 2009, p. 326-341.
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gen om de rechten van vrijgelaten gevangenen te beperken met grote voorzichtig-
heid moeten worden benaderd, omdat ze zouden kunnen bijdragen aan additio-
nele leedtoevoeging, wat indruist tegen het idee dat vrijheidsbeneming het wezen
van de gevangenisstraf is.5 Aanvaarding van het beginsel van minimale beperkin-
gen en het verbod op additionele leedtoevoeging brengt dus ook mee dat de
gestrafte na afloop van de hem opgelegde straf weer als volwaardig burger in de
samenleving mag participeren. Delictplegers na afloop van de straf beperken in
hun toegang tot de arbeidsmarkt en het uitoefenen van maatschappelijke posities
strookt nog minder met het resocialisatiebeginsel. Volgens artikel 2 van de Peni-
tentiaire Beginselenwet worden gedetineerden tijdens de tenuitvoerlegging van
de straf zo veel mogelijk voorbereid op hun terugkeer in de samenleving, en ook
dit beginsel is in internationale richtlijnen evengoed erkend voor vrijheidsbeper-
kende sancties als taakstraffen en bijzondere voorwaarden. Hoewel het resociali-
satiestreven gedurende tientallen jaren een sluimerend bestaan heeft geleid,
beleeft het sinds een decennium of zo een enorme opleving. Op basis van de
wetenschappelijke inzichten van What Works worden alle reclasseringscliënten en
de meeste gedetineerden onderworpen aan een risicotaxatie-instrument, zijn
interventies ontwikkeld die aantoonbaar effectief zijn en is een ambitieus nazorg-
programma in de steigers gezet. Het is verbazingwekkend dat in dezelfde periode
dat het resocialisatiestreven, weliswaar in de beperkte zin van het terugdringen
van recidive, serieus vorm begint te krijgen, de regelgeving en praktijk rondom
justitiële documentatie en het verstrekken van VOG’s veel strikter zijn geworden.
Dit terwijl er overweldigend theoretisch en empirisch bewijs is dat justitiële docu-
mentatie het resocialisatieproces negatief beïnvloedt, terwijl het hebben van een
baan delictplegers weerhoudt van het opnieuw plegen van strafbare feiten.6 Het
na afloop van de straf nog verder beperken van de rechten van veroordeelden
druist op het eerste oog ook in tegen het proportionaliteitsbeginsel, dat inhoudt
dat straffen in verhouding moeten zijn met de ernst van het delict dat is gepleegd
en de schuld van de dader. Dat oordeel wordt na een zorgvuldige afweging vastge-
steld door de rechter en als dat niet zo is, bijvoorbeeld als een transactie wordt
voorgesteld, is er altijd een mogelijkheid die beslissing door de rechter te laten
toetsen. Beperkingen die de ex-veroordeelde na afloop van de straf nog worden
opgelegd door een bestuursorgaan, kunnen dit zorgvuldige oordeel doorkruisen.
Dit wordt vooral zichtbaar als die beperkingen rechtstreeks indruisen tegen de
eerdere afwegingen van de rechter, bijvoorbeeld om het rijbewijs niet af te nemen
of geen beroepsverbod op te leggen. Natuurlijk is het eerste argument dat tegen
de voornoemde bezwaren kan worden aangevoerd dat maatregelen die moeten
voorkomen dat ex-delictplegers bepaalde posities bekleden, helemaal geen straf
zijn. Ze zijn namelijk niet als straf bedoeld en het zijn niet de kenmerken of effec-
ten van een maatregel zelf die bepalen of er sprake is van een straf, maar het doel
dat met die maatregel beoogd wordt. Alleen als het de bedoeling is leed toe te voe-

5 D. van Zyl Smit & S. Snacken, Principles of European Prison Law and Policy, Oxford University
Press, 2007, p. 342.

6 Bijv.: C. Uggen & J. Staff, ‘Work as a Turning Point for Criminal Offenderes’, Corrections Manage-
ment Quarterly 2001, p. 1-16.
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gen, is er sprake van een straf. Hoe die maatregel door de betrokkene beleefd
wordt, is voor de vaststelling of sprake is van een straf al helemaal niet relevant.
Ook de Raad van State benadrukte in een uitspraak uit 2007 nog eens dat de wei-
gering om een VOG af te geven niet als straf kan worden beschouwd, zoals de kla-
ger betoogde: de weigering om een VOG af te geven is een bestuursrechtelijk
instrument dat een preventief doel dient dat, anders dan het vonnis van de straf-
rechter, niet het opleggen van een sanctie inhoudt. Van een dubbele bestraffing in
strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden (EVRM) is derhalve geen sprake, aldus de Raad van
State.7

Voorwaarden

Kunnen dan helemaal geen grenzen worden gesteld aan de beperkingen die ex-
delictplegers na afloop van hun straf uit preventief oogpunt krijgen opgelegd? Er
is verbazingwekkend weinig over dit onderwerp geschreven. In ieder geval in ver-
gelijking met de eindeloze reeks geschriften die is verschenen over de legitimatie
van straffen, maar ook gezien het grote belang dat ermee gemoeid is, zowel voor
de betrokkene als voor de samenleving. Toch is er een aantal rechtstheoretici die
zich intensief met de problematiek hebben beziggehouden. Het conceptuele kader
waar in de literatuur het meest aan wordt gerefereerd, is dat van Von Hirsch en
Wasik uit 1997. Maar ook Demleitner, La Follette en Pinard hebben zich diep-
gaand in de materie verdiept, en meer recent Jacobs en Larrauri. Von Hirsch en
Wasik brengen maatregelen die delictplegers uitsluiten van bepaalde maatschap-
pelijke posities onder de noemer (civiele) diskwalificaties, waarmee zij juridische
belemmeringen bedoelen die ex-delictplegers afhouden van het uitoefenen van
maatschappelijke posities. Anderen spreken van collateral sentencing, een term die
tot de verbeelding spreekt omdat we die sinds de eerste Golfoorlog allemaal asso-
ciëren met beelden van onnodig gebombardeerde dorpjes of uitgebrande jeeps
van journalisten, misschien een toepasselijk beeld om aan vast te houden gezien
de desastreuze gevolgen die een justitiële registratie kan hebben voor het maat-
schappelijk leven van ex-delictplegers. Alle auteurs laken de gebrekkige penologi-
sche onderbouwing van collateral sentencing. Zij komen tot de conclusie dat dis-
kwalificaties ook vergeldende en afschrikwekkende functies hebben, maar
verschillen van mening over de vraag in hoeverre dit ook formele doelstellingen
kunnen zijn.8 Op een normatief niveau zijn auteurs overwegend van mening dat
preventie het enige acceptabele doel is, met name omdat diskwalificaties niet
gebonden zijn aan de strenge proportionaliteitseisen die wel gelden voor straf-

7 ABRvS 31 oktober 2007, LJN BB6813.
8 N.V. Demleitner, ‘Preventing internal exile: The need for restrictions on collateral sentencing

consequences’, Stanford La wand Policy Review 1999, p. 153-171; H. La Folette, ‘Consequences of
Punishment: Civil penalties accompanying formal punishment’, Journal of Applied Philosophy
2005, p. 241-261; J.B. Jacobs & E. Larrauri, ‘Are Criminal Convictions a Public Matter? The Unit-
ed States and Spain’, Punishment and Society 2012, p. 3-28; B. Naylor, ‘Criminal records and reha-
bilitation in Australia’, European Journal of Probation 2011, p. 36-49.
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fen.9 Eerst maar even een empirisch uitstapje. Hoe overtuigend is de stelling dat
het beperken van toegang van ex-delictplegers tot maatschappelijke functies cri-
minaliteit voorkomt? In feite liggen aan deze bewering twee veronderstellingen
ten grondslag. Ten eerste dat voormalige delictplegers een groter risico vormen
opnieuw strafbare feiten te plegen, ‘criminal records as an indicator for bad cha-
racter’, zoals men in de Verenigde Staten placht te zeggen. Ten tweede dat het
risico van recidive of de schade die wordt toegebracht, toeneemt wanneer die
strafbare feiten worden gepleegd in de context van een baan of het uitoefenen
van een andere maatschappelijke positie. Op beide stellingen valt wat af te din-
gen. Het is zeker waar dat in het verleden ontdekte delicten de beste voorspeller
zijn voor in de toekomst te ontdekken delicten, maar het is algemeen bekend dat
die ontdekkingen mede het gevolg zijn van een selectieve strafrechtspleging.
Sommige categorieën delicten en delictplegers lopen nu eenmaal meer kans om
ontdekt te worden dan andere. Het dark number is zeer hoog, waarmee de veron-
derstelling dat de samenleving beschermd wordt door personen die eerder voor
een strafbaar feit zijn gepakt in hun doen en laten te beperken, relatief wordt.
Voor de tweede stelling is nog minder bewijs. Hoewel sommige vormen van crimi-
neel gedrag alleen in de uitoefening van een bepaalde maatschappelijke functie
kunnen worden gepleegd of schadelijk zijn (bijvoorbeeld een ambtsdelict), is de
algemene stelling dat het afhouden van ex-delictplegers van het uitoefenen van
bepaalde maatschappelijke functies criminaliteit voorkomt, nooit empirisch
onderbouwd en volgens mij ook niet te onderzoeken.10 Voor de omgekeerde stel-
ling, namelijk dat het hebben van een baan ex-delictplegers weerhoudt van het
opnieuw plegen van strafbare feiten, is veel meer empirisch bewijs.11 Niet voor
niets wordt het niet hebben van werk in de RISc, het risicotaxatieinstrument dat
wordt gebruikt door de reclassering en het gevangeniswezen, ook beschouwd als
een belangrijke criminogene factor.
Los van de gebrekkige empirische onderbouwing van de preventiedoelstelling zijn
er volgens Wasik en Von Hirsch twee redenen om voorzichtig te zijn met het toe-
passen van diskwalificaties. In de eerste plaats hebben dergelijke maatregelen de
neiging ongebreideld uit te dijen. Iedere keer wil er weer een nieuwe groep zijn
belang verdedigd hebben en wordt voor die groep ook weer een uitzondering
gemaakt. Maatregelen richten zich ook altijd op categorieën, omdat het nu een-
maal makkelijker is hele groepen uit te sluiten dan individuen.12 Een tweede
gevaar van dit soort maatregelen is dat ze nogal vatbaar zijn voor miscalculaties,
omdat ze op de toekomst gericht zijn en gebaseerd zijn op het risico dat berekend
is voor groepen. Van de honderd mensen die je uitsluit van een bepaalde baan,
weet je dat er altijd een groot aantal false positives zijn, mensen van wie je voor-
spelt dat ze in de toekomst nog eens een strafbaar feit zullen plegen, maar die dat
in werkelijkheid nooit meer zouden doen.

9 Demleitner 1999; La Folette 2005.
10 Demleitner 1999, p. 161.
11 Uggen & Staff 2001; V. van der Geest, ‘Werk doet delinquentie afnemen’, Justitiële Verkenningen

2011, p. 30-43.
12 Von Hirsch & Wasik 1997, p. 607.
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Diskwalificaties zouden daarom alleen opgelegd moeten worden als er sterke
argumenten voor zijn in termen van risicopreventie. Uit de literatuur komen drie
eisen naar voren waaraan zou moeten zijn voldaan. In de eerste plaats moet er
sprake zijn van een bijzonder gevoelige functie. Von Hirsch en Wasik noemen vijf
specifieke kenmerken waaraan moet zijn voldaan,13 waarvan de belangrijkste is
dat de clientèle bijzonder kwetsbaar is. Een tweede vereiste is dat er een directe
relatie moet zijn tussen het strafbare feit waarvoor iemand is veroordeeld en het
risico dat moet worden vermeden.14 Ten slotte moet het risico op basis van indi-
viduele kenmerken worden vastgesteld en moeten beperkingen alleen worden
opgelegd aan hen die een specifiek en aantoonbaar risico vormen.15 Moeten dis-
kwalificaties ook voldoen aan proportionaliteitseisen? Omdat diskwalificaties
gericht zijn op het voorkomen van strafbare feiten in de toekomst en niet ter ver-
gelding van schuld worden opgelegd, zijn ze niet gebonden aan dezelfde proporti-
onaliteitseisen die we wel stellen aan het toepassen van straffen. Dat betekent
echter niet dat proportionaliteit helemaal geen rol meer speelt, echter niet in de
betekenis van ‘het verdiend zijn’, maar in de mensenrechtelijke betekenis van de
verhouding tussen middel en doel. Op basis van die betekenis pleiten Von Hirsch
en Wasik voor een ‘brede proportionaliteitstoets’ op basis waarvan vergaande en
ingrijpende diskwalificaties niet worden toegepast voor relatief geringe feiten en
ook niet om relatief geringe strafbare feiten te voorkomen.

Nederlandse praktijk

Kan nu gezegd worden dat de Nederlandse regeling en praktijk van de VOG vol-
doet aan de eisen die in de rechtstheoretische literatuur naar voren komen? Ik zal
op die vraag geen antwoord geven, maar de regelgeving en praktijk van de VOG
wel toetsen aan alle hiervoor genoemde facetten. Op basis daarvan kan de lezer
dan zijn eigen mening vormen.

Gevoeligheid functie
Worden alleen beperkingen opgelegd voor functies die bijzonder gevoelig zijn?
Ex-delictplegers kunnen op twee manieren belemmerd worden in hun toegang tot
de arbeidsmarkt of andere maatschappelijke posities. In de eerste plaats kan een
aantal werkgevers direct informatie opvragen uit de justitiële documentatie. Vol-
gens de memorie van toelichting op de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens
(WJG),16 gaat het om een beperkt aantal posities die een hoge mate van integri-
teit en verantwoordelijkheid van de betrokkenen vragen. Desondanks gaat het
nog om behoorlijk wat overheidsfuncties, met name bij de politie, het gevangenis-
wezen en de beveiliging. Daarnaast kan een VOG vereist worden voor het uitoefe-

13 (1) Het betreft een gevestigd beroep waarvoor (2) speciale vaardigheden zijn vereist (3) waartoe
de toegang gereguleerd is, (4) de diensten een vertrouwelijk karakter hebben en de cliëntengroep
bijzonder kwetsbaar is, Von Hirsch & Wasik 1997, p. 609.

14 Von Hirsch & Wasik 1997, p. 610.
15 La Folette 2005; Demleitner 1999, p. 161.
16 Kamerstukken II 1999/2000, 24 797, nr. 3.
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nen van een bepaalde functie. Het aantal functies waarvoor een VOG wettelijk
verplicht is, is in de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Een volledig over-
zicht kan door het ministerie van Justitie niet worden verstrekt, maar verklarin-
gen omtrent gedrag zijn nu wettelijk vereist voor alle functies in het onderwijs,
de kinderopvang en de gezondheidszorg, maar ook voor functies waar ex-
delictplegers in het verleden relatief makkelijk werk vonden, zoals de taxibranche,
de beveiliging en de transportsector. Een VOG is ook vereist voor veel functies in
de financiële sector, zoals verzekeringsadviseur of accountant, voor een functie
als tolk of vertaler en vaak ook als je je eigen bedrijf wilt beginnen, bijvoorbeeld
als je een exploitatievergunning nodig hebt of zaken wil doen met de nationale of
lokale overheid. Het voorstel om ook glazenwassers en schoonmakers wettelijk te
verplichten een VOG aan te vragen, heeft nog geen wettelijke status geloof ik,
maar in de praktijk schijnt er bijna altijd om een VOG te worden gevraagd.17 En
ook volksvertegenwoordigers en politiek ambtsdragers worden verplicht een VOG
te overleggen, een voorstel dat is gedaan naar aanleiding van het criminele verle-
den van een aantal PVV-Kamerleden. De meeste mensen zullen dit misschien
vanzelfsprekend vinden, maar feitelijk houdt het natuurlijk een enorme inperking
in van het passief kiesrecht van ex-delictplegers. Het aantal functies waarvoor een
screening van de justitiële documentatie wettelijk verplicht is, is in de drie
genoemde landen substantieel minder. Net als in Nederland werpt de wet echter
weinig belemmeringen op om zo’n screening uit te voeren.18 Een VOG kan
immers niet alleen worden vereist wanneer deze wettelijk verplicht is. De wet
werpt ook nauwelijks belemmeringen op aan werkgevers om een VOG te vragen
van potentiële werknemers. Dit is sinds de wetswijziging uit 2004 zelfs nog mak-
kelijker geworden, toen het vereiste of een aanvraag in behandeling wordt geno-
men verregaand is versoepeld. Een aanvraag is altijd ontvankelijk wanneer deze
wordt aangevraagd in verband met het aangaan dan wel bestendigen van een
werkrelatie. Dit begrip wordt bovendien ruim geïnterpreteerd. ‘Er is sprake van
een werkrelatie indien een taak, een opdracht of werkzaamheden worden uitge-
oefend ten behoeve van een persoon of instantie die werk geeft of werknemers in
dienst heeft. Hieronder valt zowel betaald als onbetaald werk zodat de VOG ook
kan worden geëist in het kader van het verrichten van vrijwilligerswerk of een
stage.’19 Volgens een beleidsmedewerker van het Centraal Orgaan Verklaring
Omtrent het Gedrag (COVOG) is nu het uitgangspunt dat ieder bedrijfsrisico ook
een maatschappelijk risico is, omdat bedrijven hun schade afwentelen op de maat-
schappij. De beleidsmedewerkers die over de aanvragen beslissen, hanteren een
beperkt lijstje met ‘functies’ waarvoor geen VOG wordt afgegeven, bijvoorbeeld
voor familieaangelegenheden, waaronder een huwelijk. Het is dus niet zo gek dat
het aantal aanvragen omtrent een VOG sinds 2004 bijna verviervoudigd is tot een
half miljoen aanvragen per jaar. Dat daarvan minder dan 1% wordt afgewezen,

17 Met dank aan Jeroen Pols voor zijn opsomming in zijn inleiding voor het symposium over maat-
schappelijke uitsluiting van ex-gedetineerden, georganiseerd door het Diaconaal Centrum voor
Gevangenispastoraat Haarlem.

18 Zie de bijdragen van Herzog-Evans, Larrauri en Morgenstern aan het genoemde themanummer
van het European Journal of Probation.

19 Beleidsregels VOG 2010, Stcrt. 2010, nr. 14312, toelichting par. 2.
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zegt overigens niets over de kansen van ex-delictplegers op het krijgen van een
VOG. Personen die niet aan de vereisten voor een VOG voldoen, zullen in het
algemeen ook geen poging wagen, blijkt ook uit het schaarse onderzoek hier-
naar.20 ‘Niemand wordt graag afgewezen’ en ‘ik ben geen masochist’ waren de
voor de hand liggende argumenten die een aantal als vrijwilliger bij de stichting
Delinkwentie en Samenleving werkzame ex-delictplegers mij daarvoor gaf. De
3500 personen van wie de VOG in 2010 werd afgewezen, zullen in het algemeen
randgevallen zijn die hun kansen net iets té positief hebben ingeschat. Het oor-
deel of we het systeem van de VOG rechtvaardig vinden, moet dus gebaseerd zijn
op de criteria die worden aangelegd, niet op het aantal aanvragen dat wordt toe-
of afgewezen.

Relatie met strafbaar feit
Is er een directe relatie tussen het feit waarvoor iemand veroordeeld is en het
risico dat men wil vermijden? Nederland is denk ik een van de weinige landen
waar dit criterium ook in een wettelijke regeling is omgezet. Het objectieve crite-
rium dat wordt gehanteerd bij de beslissing al dan niet een VOG toe te kennen,
‘betreft de beoordeling of de justitiële gegevens die ten aanzien van de aanvrager
zijn aangetroffen, indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving, een
belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de functie/taak/bezig-
heid waarvoor de VOG is aangevraagd’.21 Ik citeer maar even letterlijk de tekst uit
de beleidsregels, aangezien elke poging dit criterium in eigen woorden weer te
geven tot nu toe is mislukt. Maar het ging me om dat laatste stukje zult u begrij-
pen: de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd, wordt meegewogen in de
beoordeling of al dan niet een VOG wordt afgegeven. Op zich is het verwonderlijk
dat hier van een objectief criterium wordt gesproken. Het vaststellen of een her-
haling van het delict in deze specifieke functie een risico oplevert, lijkt op het eer-
ste oog immers een subjectief oordeel. Men heeft geprobeerd dat oordeel te objec-
tiveren door het vaststellen van een algemeen screeningsprofiel en bijzondere
screeningsprofielen. In het algemene screeningsprofiel is uitgewerkt welke risico’s
bestaan voor acht specifiek in het beleidskader genoemde gebieden: informatie,
geld, goederen, diensten, zakelijke relaties, proces, aansturen organisatie en per-
sonen. In de specifieke screeningsprofielen, bijvoorbeeld het screeningsprofiel
voor buitengewone opsporingsambtenaren of voor juridische dienstverlening,
zijn de voor het profiel relevante risico’s opgenomen. Die risico’s zijn echter zo
ruim omschreven dat men zich bijna niet kan voorstellen dat de herhaling van
een strafbaar feit niet een risico zal vormen op ten minste een van de genoemde
gebieden. Een herhaling van een vermogensdelict zal immers al snel een risico
vormen voor het gebied ‘geld’, terwijl een herhaling van een fraudedelict een
risico zal vormen op het gebied ‘informatie’ en een geweldsdelict op het gebied
‘personen’. Deze veronderstellingen werden ook bevestigd door informatie van
het COVOG. Uit een gesprek dat ik voerde met twee medewerkers kwam naar

20 H. Brok, Gevangen in het verleden, Utrecht: Wetenschapswinkel Rechten 1999; H. Singer-Dekker,
Justitiële Documentatie en Antecedentenonderzoek, Zwolle: W.E.J. Tjeenk-Willink 1980.

21 Beleidsregels VOG 2010, Stcrt. 2010, nr. 14312, par. 3.2.
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voren dat een eenvoudige diefstal in ieder geval in de weg staat aan alle beroepen
waar men financiële verantwoordelijkheid heeft, maar ook aan een verzorgend
beroep, omdat men immer ook kan stelen van een patiënt. Net als voor iemand
die minder dan vier jaar geleden een geweldsdelict heeft gepleegd, noemde men
de functie van systeembeheerder en telefonist(e) in een callcenter als mogelijke
beroepen waar een VOG voor zou kunnen worden verstrekt. Ook in de cases in de
dossiers die ik van het COVOG mocht inzien, was niet altijd direct duidelijk welk
risico een herhaling van een eerder gepleegd delict zou vormen in een beoogde
functie. Zo stond drugssmokkel in de weg aan het verkrijgen van een VOG voor
een stageplaats als groepsleidster, het illegaal aftappen van elektriciteit aan het
uitoefenen van een functie als schuldhulpverlener, en afpersing (in de persoon-
lijke sfeer) aan het voortzetten van een bedrijf als taxichauffeur.22 Natuurlijk kan
men zich in alle functies situaties voorstellen dat een herhaling van het delict ook
van invloed is op de wijze waarop de functie wordt uitgeoefend, maar de voorbeel-
den maken wel duidelijk dat het criterium dat de ‘herhaling van het delict aan een
behoorlijke uitoefening van de functie in de weg zal staan’ weinig onderscheidend
vermogen heeft. Dit beeld werd bevestigd in de jurisprudentie. Zo werd het
beroep tegen de weigering om een VOG te verstrekken voor het uitoefenen van
het beroep als taxichauffeur ongegrond verklaard, omdat het bij herhaling kwe-
ken en verkopen van hennepplanten en -stekken aan growshops zich niet zou ver-
dragen met het karakter van de werkzaamheden als chauffeur.23 Eveneens stond
een veroordeling voor stalking in de weg aan het uitoefenen van een functie als
assistent-activiteitenbegeleider.24

Dan het derde kenmerk waaraan diskwalificaties volgens de hiervoor besproken
rechtstheoretici moeten voldoen. Het risico moet op basis van individuele ken-
merken worden vastgesteld en er moeten alleen beperkingen worden opgelegd
aan hen die een specifiek en aantoonbaar risico vormen. Hoewel volgens het
objectieve criterium moet worden beoordeeld of een herhaling van het delict een
dusdanig risico oplevert voor de samenleving dat dit een behoorlijke uitoefening
van de gewenste functie in de weg staat, wordt niet in de afweging betrokken of
er daadwerkelijk gevaar is voor herhaling van het strafbare feit. De Raad van State
heeft dit in een uitspraak uit 2009 nog eens bevestigd door te stellen ‘dat het
betoog dat het gepleegde delict een enkele misstap zou zijn geweest, niet slaagt,
omdat de term “indien herhaald” in artikel 35 eerste lid van de WJSG geen beoor-
deling van de minister vereist of een risico op recidive bestaat, maar of het
gepleegde feit op zich zelf, indien het nog een keer zou worden gepleegd aan een
behoorlijke uitoefening van de taak waarvoor de VOG is aangevraagd in de weg
zou staan’.25 Deze redenering werd ook teruggevonden in verschillende dossiers
die Elina Kurtovic bestudeerde voor haar masterscriptie naar de VOG-procedure
voor jongeren. De stelling die zij op basis daarvan voorlegde aan een van de mede-

22 Zie de bijdrage van Elina Kurtovic in dit nummer voor een meer systematisch onderzoek naar de
wijze van besluitvorming van het COVOG op basis van dossiers van jongeren.

23 ABrvS 30 juli 2008, LJN BD8884.
24 ABRvS 27 januari 2010, LJN BL0691.
25 ABRvS 20 mei 2009, LJN BB4523.
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werkers van het COVOG dat dan ieder strafbaar feit wel een zeker risico met zich
brengt en dus reden kan zijn een VOG af te wijzen, werd echter ontkend. Deze
medewerker stelde: ‘In mijn beleving is het zo dat we uiteindelijk altijd een reci-
dive-inschatting maken aan de hand van subjectieve factoren. Want, als iedereen
het erover eens is dat de recidive kans nul is, dan kan ik de VOG net zo goed afge-
ven. Zo zit ik erin: de hele beoordeling die je maakt, is uiteindelijk een recidive-
beoordeling.’ Dat lijkt mij een overtuigende weergave van de praktijk. De vraag is
dan wel hoe dat risico wordt vastgesteld. Het kan worden betrokken bij de beoor-
deling van het subjectieve criterium op basis waarvan moet worden vastgesteld of
het belang dat betrokkene heeft bij het verstrekken van de VOG zwaarder weegt
dan het op basis van het objectieve criterium vastgestelde risico voor de samenle-
ving. De factoren die ten minste in die afweging worden betrokken, zijn volgens
de beleidsregels de wijze waarop de strafzaak wordt afgedaan, het tijdsverloop en
de hoeveelheid antecedenten.26 Dat is nogal summiere informatie voor een risico-
taxatie die bovendien moet worden gemaakt door personen die daarvoor niet des-
kundig zijn. Terwijl risicotaxaties steeds verder zijn geprofessionaliseerd en een
normaal verschijnsel zijn geworden in allerhande stadia van de sanctietoepassing,
ook daar waar ze helemaal geen rol zouden moeten spelen, ontbreken ze daar
waar ze er werkelijk toe zouden moeten doen, of worden ze uit de losse pols
gedaan door personen die daarvoor niet deskundig zijn.

Proportionaliteit
Ten slotte de brede proportionaliteitstoets op basis waarvan ingrijpende diskwali-
ficaties niet zouden moeten worden toegepast voor relatief geringe feiten en ook
niet om relatief geringe risico’s te voorkomen. Drie kenmerken van het Neder-
landse VOG-systeem kunnen in het kader hiervan worden genoemd. In de eerste
plaats dat niet alleen onherroepelijke veroordelingen, maar ook beleidssepots,
transacties en nog openstaande zaken kunnen worden meegewogen bij de beslis-
sing al dan niet een VOG af te geven. Dit volgt uit de definitie die in de WJG
wordt gegeven van het begrip ‘justitieel’ en de uitwerking ervan in de beleids-
regels. Nederland is in dit opzicht uniek. In geen van de andere genoemde landen
wordt andere informatie dan die over onherroepelijke veroordelingen vrijgegeven
of meegewogen in de beslissing een VOG af te geven. Integendeel, in twee van de
drie landen worden alleen de veroordelingen vrijgegeven of meegewogen waarin
een substantiële straf is opgelegd. In Frankrijk bijvoorbeeld hebben private werk-
gevers alleen toegang tot bulletin 3, waarin veroordelingen tot gevangenisstraf
van minder dan twee jaar alleen bij wijze van uitzondering worden geregis-
treerd.27 In Duitsland worden straffen van minder dan drie maanden gevangenis-
straf niet meegewogen bij de beslissing een VOG af te geven. Voor jongeren wordt
zelfs alleen informatie meegewogen over onherroepelijke gevangenisstraffen van
twee jaar of meer. Voor drugsverslaafden geldt dat de behandeling die zij onder-
gaan in plaats van een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar of meer, ook

26 Beleidsregels VOG 2010, Stcrt. 2010, nr. 14312, par. 3.3.
27 M. Herzog-Evans, ‘Judicial rehabilitation in France: Helping with the desisting process and ac-

knowledging achieved desistance’, European Journal of Probation 2011, p. 4-19.

112 PROCES 2012 (91) 2



‘Gestraft’ na de straf

niet wordt meegewogen bij de beslissing een VOG af te geven.28 In verband met
de proportionaliteitstoets kan ook worden gewezen op de periode dat justitiële
antecedenten een betrokkene kunnen worden tegengeworpen. Over de bank
genomen is dat vier jaar, een periode die, voor zover ik weet, niet is gebaseerd op
enig wetenschappelijk inzicht over de periode dat een ex-delictpleger zich van het
plegen van strafbare feiten moet hebben onthouden vóór de kans dat hij opnieuw
in delictgedrag vervalt substantieel afneemt, maar fors te noemen is, zeker gezien
de relatief futiele delicten die in de beoordeling een rol kunnen spelen. Dat geldt
zeker wanneer het jongeren betreft, een situatie waar terecht veel kritiek op is
gekomen. Op die gemiddelde termijn is echter een aantal substantiële uitzonde-
ringen, waarvan die betreffende zedendelicten de meest vergaande is. Als de justi-
tiële gegevens zedendelicten betreffen – let wel: het betreft hier alle delicten
bedoeld in artikel 240b tot en met 250 Sr, variërend van het bezit van kinder-
porno tot seks met een minderjarige of verkrachting – dan is de terugkijktermijn
niet beperkt en kan tot tachtig jaar (de bewaartermijn van justitiële gegevens over
zedendelicten) worden teruggekeken in de documentatie. Relatief lichte zeden-
delinquenten die in de jeugd worden gepleegd, kunnen er dus een heel leven aan
in de weg staan dat een baan in de zorg of het onderwijs kan worden uitgeoefend.
Dat gaf het Hof Den Haag in een uitspraak van 21 juni 2011 aanleiding tot de vol-
gende overweging:29

‘Op basis van het thans geldende beleid wordt door het COVOG bij de beoor-
deling van een verzoek tot afgifte van een VOG in het geval van zedendelicten
een onbeperkte zogenoemde terugkijktermijn gehanteerd. Een veroordeling
voor een zedendelict kan daarom in theorie levenslang een reden vormen
voor de weigering tot afgifte van een VOG. Dit in tegenstelling tot veroorde-
lingen voor andersoortige feiten; daarbij wordt in beginsel een terugkijkter-
mijn van vier jaar gehanteerd. Indien de registratie naar het oordeel van het
COVOG een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aange-
vraagd, kan de aanvraag van een VOG worden afgewezen. Naar het oordeel
van het hof zou onderhavige schuldigverklaring geen reden mogen zijn om de
afgifte van een VOG te weigeren, nu de verdachte zich op een nog zeer jonge
leeftijd, bij het doorbreken van de puberteit, schuldig heeft gemaakt aan een
zeer lichte vorm van aanranding. Bovendien heeft de verdachte – zoals hier-
boven is aangegeven – vrijwillig hulp gezocht en is de kans op recidive volgens
de ter zitting gehoorde deskundige verwaarloosbaar. Het weigeren van de
afgifte van een VOG aan de verdachte op grond van – uitsluitend – de onder-
havige strafzaak zou, gezien het voorgaande, een dermate grote inbreuk ople-
veren op het privéleven van de verdachte, dat een dergelijke beslissing naar
het oordeel van het hof strijdig zou zijn met artikel 8 van het Europees Ver-
drag tot bescherming van de Rechten van de Mens en artikel 3 van het Ver-
drag inzake de Rechten van het Kind. Met het oog hierop adviseert het hof de

28 C. Morgenstern, ‘Judicial Rehabilitation in Germany- the use of criminal records and the removal
of recorded convictions’, European Journal of Probation 2011, p. 20-35.

29 NJFS 2011/179.
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verdachte om – mocht het hierboven beschreven beleid van het COVOG
tegen die tijd niet gewijzigd zijn – in de toekomst bij een eventuele aanvraag
van een VOG een kopie van dit arrest mee te zenden, zodat het COVOG bij de
beoordeling rekening kan houden met het oordeel van het hof omtrent de
ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het is gepleegd, en de per-
soon alsmede de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.’

Tot slot

Ik heb in deze bijdrage niet zozeer de besluitvorming van het COVOG willen
bekritiseren, maar vooral de veronderstellingen en vanzelfsprekendheden die ten
grondslag liggen aan het systeem van de VOG ter discussie willen stellen. Het
beperken van ex-delictplegers tot de arbeidsmarkt en maatschappelijke posities
zou uitzondering moeten zijn, geen regel. Die uitzondering kan zeker gelegiti-
meerd zijn, maar alleen om een substantieel risico dat op basis van individuele
factoren wordt vastgesteld te voorkomen. Tussen de regels door zult u hebben
begrepen dat ik vind dat het huidige VOG-systeem daar niet meer aan voldoet.
Het is een typisch product van een risicomaatschappij, waarin niet zozeer gepro-
beerd wordt substantiële risico’s te voorkomen, maar waar morele of juridische
aansprakelijkheid wordt afgedekt voor het geval een relatief gering risico zich
onverhoeds toch mocht manifesteren. Hoewel moeilijk te bewijzen, durf ik de
stelling aan dat het huidige systeem meer criminaliteit genereert dan dat het
voorkomt. Daar kan alleen niemand verantwoordelijk voor worden gesteld.
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