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1 Inleiding

Dankzij alle media- en politieke aandacht voor de beoordeling van VOG-aanvra-
gen bij jongeren in 2011 is duidelijk geworden dat hiernaar nauwelijks onderzoek
is verricht. Reden waarom ik voor mijn scriptie, voor de master Criminologie en
onder leiding van prof. dr. M.M. Boone, onderzoek heb gedaan naar de besluitvor-
ming van het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) rondom
aanvragen voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van jongeren. Het
ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in april 2011 een factsheet naar buiten
gebracht waarin met name een cijfermatige toelichting op de beoordeling van
VOG-aanvragen van minderjarigen wordt gegeven. Duidelijk wordt dat (in 2010)
63 van de 15.500 VOG-aanvragen (0,4%) van minderjarigen zijn afgewezen. Bij
VOG-aanvragen van jongeren tot en met 24 jaar oud zijn ten minste 1200 van de
150.000 VOG-aanvragen (0,8%) afgewezen. Het belang van nadere bestudering
van de beoordelingswijze van VOG-aanvragen is gegeven met het feit dat jaarlijks
ruim 1200 jongeren tot en met 24 jaar niet aan de door hen gewenste baan, stage
of opleiding kunnen beginnen. Dit, terwijl evident is dat zij zich in een cruciale
levensfase bevinden, die beslissend is voor het ofwel stoppen (adolescent-limit-
ed), ofwel doorgaan (life-course-persistent) met antisociaal gedrag.1 Het hebben
van werk is daarbij een sterke beschermende factor. Nu het aantal VOG-aanvra-
gen blijft toenemen, zal ook het aantal afwijzingen toenemen en wordt het aantal
jongeren dat daardoor gehinderd wordt bij hun re-integratie in de samenleving
ieder jaar groter. Voor dit onderzoek is een dossierstudie verricht bij het COVOG
naar 57 VOG-zaken van jongeren tot en met 24 jaar oud, waarbij ofwel een beslis-
sing op bezwaar ofwel (hoger) beroep is gevolgd teneinde een representatief beeld
te krijgen van de toepassing van de beleidsregels en de wijze van besluitvorming
in individuele zaken. De leeftijd van de aanvragers in de bestudeerde dossiers
varieert van 15 tot en met 24 jaar; de gemiddelde leeftijd ligt op 21 jaar. In het
navolgende worden allereerst de beoordelingswijze overeenkomstig de beleids-
regels en de ontwikkelingen die hierin zijn waar te nemen kort uiteengezet. Daar-
naast wordt de literatuur die op VOG-aanvragen betrekking heeft, met name lite-
ratuur over collateral sentencing, kort besproken, voor zover hieruit richtlijnen
voor het beoordelen van VOG-aanvragen voortvloeien. Aangezien Boone deze

* Elina Kurtovic is advocaat te Amsterdam.
1 T. Moffit, ‘Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental

taxonomy’, Psychological Review 1993, p. 674-701.
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richtlijnen in haar bijdrage aan deze uitgave reeds op overzichtelijke wijze nader
uitwerkt, wordt in deze bijdrage van het door haar geschetste beoordelingskader
gebruikgemaakt. Op basis daarvan wordt de beoordelingswijze van VOG-aanvra-
gen van jongeren onder de 25 jaar besproken. Aan het einde van deze bijdrage
wordt de beoordelingswijze zoals die uit de dossierstudie naar voren komt, tegen
het licht gehouden van de beoordelingsprincipes zoals die uit de literatuur voort-
vloeien. Aan de hand daarvan wordt een antwoord geformuleerd op de vraag in
hoeverre de praktijk van het beoordelen van VOG-aanvragen van jongeren vol-
doet aan de juridische en penologische legitimatie van collateral sentencing.

2 Beoordelingskader volgens beleidsregels en literatuur

2.1 Beleidsregels
Bij minderjarigen en jongvolwassenen wordt hetzelfde beoordelingskader toege-
past als bij meerderjarigen. Dezelfde justitiële gegevens uit het Justitieel Docu-
mentatiesysteem (JDS) worden gebruikt, en de standaardterugkijktermijn
bedraagt eveneens vier jaar. Alleen Halt-afdoeningen worden niet meegenomen
in de beoordeling, aangezien deze niet in het JDS staan vermeld. Bij jeugdigen
wordt eveneens getoetst aan het objectieve2 en het subjectieve3 criterium. Op
4 oktober 2011 wordt, mede naar aanleiding van de kritiek die reclasseringswer-
kers uiten in het rapport van de VARA Ombudsman,4 door de Tweede Kamer een
motie aangenomen5 waarin de staatssecretaris wordt opgeroepen te bewerkstelli-
gen dat het COVOG bij de beoordeling van VOG-aanvragen van jeugdigen de
omstandigheden waaronder het delict is gepleegd meeweegt, alsmede de ontwik-
keling die de dader heeft doorgemaakt. Tot aan het moment dat deze bijdrage
wordt afgerond, zijn dit geen standaardonderdelen van de toetsing door het
COVOG. Deze gegevens worden alleen meegewogen in de beoordeling als op
grond van de ‘omstandigheden van het geval’, onder het subjectieve criterium,
niet tot een goed oordeel kan worden gekomen.6 Op 9 november 2011 informeert
de staatssecretaris de Tweede Kamer over de uitvoering van deze motie en
schrijft: ‘Ik weeg daarom bij iedere VOG-aanvraag zeer zorgvuldig het risico voor
de samenleving af tegen het belang bij afgifte van de VOG. Het huidige beoorde-

2 Het objectieve criterium betreft de vraag of de aangetroffen strafbare feiten, gelet op het risico
voor de samenleving, een belemmering opleveren voor een behoorlijke uitoefening van de
beoogde functie indien ze worden herhaald in de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

3 Het subjectieve criterium ziet op de ‘omstandigheden van het geval’ die er in een concreet geval
toe kunnen leiden dat – ondanks dat sprake is van een relevant strafbaar feit – het belang van de
aanvrager zwaarder dient te wegen dan het belang van beperking van de risico’s voor de samenle-
ving.
De ‘omstandigheden van het geval’ zijn in ieder geval: (1) de hoeveelheid justitiële gegevens,
(2) de wijze waarop deze zijn afgedaan, en (3) het tijdsverloop.

4 VARA Ombudsman, Rapport Iedereen verdient een tweede kans. Getuigenissen van jeugdreclasseer-
ders over de nadelige effecten van het VOG-systeem, maart 2011, http://ombudsman.vara.nl/
uploads/media/Jeugdreclasseerders_over_VOG.pdf.

5 Kamerstukken II 2011/12, 33 000 VI, nr. 6.
6 Par. 3.3.1 van de Beleidsregels VOG.
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lingskader biedt voldoende ruimte om recht te doen aan de belangen van jeug-
digen. Bij hen neem ik, naast het aantal strafbare feiten, de afdoening en het
tijdsverloop, bijvoorbeeld ook de minderjarige leeftijd ten tijde van het plegen van
het delict mee.’7 Dit laatste beoordelingscriterium, de minderjarige leeftijd, vormt
sinds augustus 2011 een verplicht onderdeel van de beoordeling. Vanaf dat
moment is voor het eerst expliciet in de beleidsregels opgenomen dat het feit dat
de aanvrager ten tijde van het plegen van een strafbaar feit minderjarig was, in de
beoordeling moet worden betrokken.

2.2 Literatuur
Het opleggen van beperkende maatregelen op het gebied van werk kan worden
beschouwd als vorm van collateral sentencing. Ook het weren van ex-veroordeel-
den uit bepaalde soorten functies door geen VOG af te geven, is aan te merken als
collateral sentencing-maatregel. Het is immers een bestuursrechtelijke, preventieve
maatregel, die wordt opgelegd naar aanleiding van een eerdere strafrechtelijke
veroordeling. Voor dit onderzoek is daarom aansluiting gezocht bij penologische
theorieën omtrent collateral sentencing. Hierbij komt de vraag aan de orde of en,
zo ja, op welke wijze het opleggen van beperkingen ten aanzien van werk kan wor-
den gerechtvaardigd. Uit onderzoek blijkt dat in de praktijk de oplegging van
beperkende maatregelen na straf vaak onvoldoende wordt onderbouwd en gelegi-
timeerd aan de hand van penologische criteria.8 Teneinde de re-integratie van ex-
veroordeelden niet onnodig te bemoeilijken, wordt geadviseerd hen te bescher-
men tegen te zware, te ruime en te lange effecten van bijkomende beperkingen.9

In haar bijdrage in deze uitgave heeft Boone de voorwaarden beschreven waaraan,
op grond van de penologische theorieën over collateral sentencing, een rechtvaar-
dige oplegging van beperkende maatregelen op werkgebied dient te voldoen. Deze
vereisten heeft zij vervat in een beoordelingskader aan de hand waarvan de
beoordeling van een VOG-aanvraag in individuele zaken kan worden getoetst. Zij
komt tot de volgende voorwaarden voor een rechtvaardige oplegging van collater-
al sentencing-maatregelen:
1 een bijzondere gevoeligheid van de functie;
2 een sterke feit-functierelatie;
3 een geïndividualiseerde toets;
4 een proportionele beslissing.

In de volgende paragrafen worden voornoemde principes toegepast op de praktijk
van het beoordelen van VOG-aanvragen van jongeren, zoals uit de dossierstudie

7 Kamerstukken II 2011/12, 33 000 VI, nr. 54.
8 N.V. Demleitner, ‘Preventing Internal Exile: The Need for Restrictions on Collateral Sentencing

Consequences’, Stanford Law & Policy Review 1999, p. 160; M.R. Damaska, ‘Adverse legal conse-
quences of conviction and their removal: a comparative study’, The Journal of Criminal Law, Crim-
inology and Police Science 1968, p. 354; A. von Hirsch & M. Wasik, ‘Civil disqualifications atten-
ding conviction: a suggested conceptual framework’, Cambridge Law Journal 1997, p. 605.

9 J. Wallman & A. Blumstein, ‘After the crime drop’, in: A. Blumstein & J. Wallman (red.), The
crime drop in America, New-York: Cambridge University Press 2006, p. 337-339; Von Hirsch &
Wasik 1997, p. 605.
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naar voren komt. Het proportionaliteitsprincipe dient bij ieder onderdeel van de
beoordeling een aparte overweging te vormen, zodat bij het bespreken van de eer-
ste drie voorwaarden steeds eveneens wordt ingegaan op het proportionele karak-
ter van de afwegingen die daarbij worden gemaakt.

3 Bijzondere gevoeligheid functie

Op grond van vorenstaande voorwaarden dient bij het opleggen van beperkingen
allereerst sprake te zijn van een functie die bijzonder gevoelig is voor misbruik.
Het COVOG neemt een VOG-aanvraag altijd in behandeling als het doel ervan is
het aangaan dan wel bestendigen van een al dan niet betaalde werkrelatie.10 Hier-
onder valt bijvoorbeeld het lopen van een stage voor een opleiding of het doen
van vrijwilligerswerk in een buurthuis.11 Een onderzoek naar het gedrag van de
aanvrager wordt in dergelijke gevallen altijd als noodzakelijk beschouwd.
Zodoende wordt bij het in behandeling nemen van een VOG-aanvraag geen
onderscheid gemaakt in de mate van gevoeligheid van de functie waarvoor de
VOG wordt aangevraagd. Op grond van de beleidsregels hanteert het COVOG de
standaardredenering dat iedere werkrelatie een bijzonder risico in zich draagt,
waardoor een onderzoek naar het justitiële verleden van de aanvrager altijd nood-
zakelijk is. Bijgevolg maakt de ernst van het risico dat de samenleving loopt bij
misbruik geen onderdeel uit van de vraag of een VOG-aanvraag in behandeling
wordt genomen. De gevoeligheid van de functie vormt wel een onderdeel van de
inhoudelijke afweging die bij elke VOG-aanvraag wordt gemaakt. Om vast te stel-
len of er een risico voor de samenleving is gebruikt het COVOG een algemeen
screeningsprofiel, bestaande uit diverse risicogebieden, en een aantal specifieke
screeningsprofielen. De risicogebieden belichamen de werkgebieden waarbinnen
sprake kan zijn van macht, zoals over personen, goederen of processen.12 Voor
extra kwetsbare beroepen gelden meer risico’s, die zijn uitgewerkt in een zestien-
tal specifieke screeningsprofielen. Deze geven een indicatie welke specifieke
risico’s zich bij een bepaalde functie of bezigheid kunnen voordoen. De vermelde
risico’s zijn echter niet limitatief13 en bovendien in zeer brede termen omschre-
ven.14 Iedere functie draagt een zeker risico met zich, zo is op grond van de
beleidsregels de redenering. Zo geldt dat voor nagenoeg iedere functie een risico
op diefstal aanwezig is of (bij leidinggevende functies) een risico op mishandeling
van collega’s. De keerzijde van deze redenering is dat, nu steeds meer werkgevers
een VOG verplicht stellen, het voor (jeugdige) ex-veroordeelden steeds moeilijker
wordt voor bepaalde functies in aanmerking te komen. Zo kan het voor hen moei-

10 Art. 34 WJG en par. 2.1 Beleidsregels VOG 2011.
11 M.M. Boone, ‘Judicial Rehabilitation in the Netherlands: Balancing between safety and privacy’,

European Journal of Probation 2011, p. 69.
12 Screeningsprofielen VOG oktober 2011 (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verklaring-

omtrent-het-gedrag/documenten-en-publicaties/brochures/2011/04/29/screeningsprofielen-
vog-natuurlijke-personen.html).

13 RvS 26 augustus 2009, nr. 200901096/1/H3, LJN BJ6041.
14 Boone 2011, p. 73.
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lijker worden werk te vinden in de branches waarin ex-veroordeelden van oudsher
gemakkelijk een baan vinden, zoals in de transport-, beveiligings- en chauffeurs-
branches.15 Het wordt echter eveneens lastiger werk te vinden in sectoren waarin
een VOG vaak al verplicht was. Dit geldt bijvoorbeeld voor het onderwijs en de
gezondheidszorg- en welzijnssector wat de twee meest toegepaste screeningspro-
fielen bij jonge mannen en vrouwen tot en met 24 jaar betreft. Het komt namelijk
steeds vaker voor dat jongeren met een justitieel verleden niet worden toegelaten
tot een mbo-opleiding zorg en welzijn. Steeds meer mbo-scholen zijn zich ervan
bewust dat jongeren mogelijk geen stage kunnen lopen vanwege het niet-
verkrijgen van een VOG. Aangezien zij jongeren niet voor niets een opleiding wil-
len laten volgen, geldt de VOG steeds vaker als vereiste om überhaupt aan een
mbo-opleiding te mogen beginnen. Wanneer het COVOG niet afweegt of een baan
of stage een bijzondere gevoeligheid of een bepaald risico met zich brengt, zal het
voor jonge ex-veroordeelden steeds moeilijker worden de baan te vinden die zij
ambiëren of zelfs maar een stage te lopen die een verplicht onderdeel vormt van
hun opleiding. De belemmeringen die jeugdige ex-veroordeelden hierdoor onder-
vinden, worden steeds ernstiger nu de VOG door werkgevers steeds vaker ver-
plicht wordt gesteld. Zoals bij een leerwerktraject tot fietsenmaker, waarbij in de
vacature staat vermeld dat ‘de kandidaat een VOG verklaring moet kunnen over-
leggen’.16 Een dergelijke maatregel lijkt geenszins in verhouding te staan tot het
risico dat het bedrijf loopt. Wanneer VOG-aanvragen worden afgewezen bij niet
bijzonder gevoelige functies, kan deze beperking niet op penologische gronden
worden gelegitimeerd. Op grond van de penologische beoordelingscriteria is het
opleggen van deze beperkingen immers enkel gerechtvaardigd als de beoogde
functie bijzonder gevoelig is voor misbruik en wanneer dit misbruik, indien het
zou plaatsvinden, ernstige schade oplevert.17

4 Sterke feit-functierelatie

Wanneer is vastgesteld dat de functie waarvoor de VOG is aangevraagd bijzonder
gevoelig is voor misbruik, dient volgens het theoretische beoordelingskader te
worden vastgesteld of er daadwerkelijk een risico op deze vorm van misbruik is.
Op grond van de penologische beoordelingscriteria dient hierbij ten eerste te wor-
den beoordeeld of en in welke mate een relatie aanwezig is tussen de gepleegde
strafbare feiten en de beoogde functie. Ten tweede dient het vastgestelde risico
nader te worden geconcretiseerd. Het COVOG overweegt in elke zaak expliciet of
er wel of geen sterke relatie is tussen de beoogde functie en ten minste één van de
binnen de terugkijktermijn aangetroffen strafbare feiten. Dit is een standaard-
onderdeel van de toets aan het objectieve criterium. In alle 57 bestudeerde zaken
is hiervan volgens het COVOG duidelijk sprake. Er is geen enkele zaak aangetrof-
fen waarbij wordt vermeld dat deze feit-functierelatie wellicht minder evident is,

15 Boone 2011, p. 70.
16 Zie: http://utrecht.lerenenwerken.nl/vacatures/overzicht-leerwerkbanen/leerbaan-fietstechni

cus (laatst geraadpleegd: 21 januari 2012).
17 Von Hirsch & Wasik 1997, p. 608.
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maar er toch een belemmering aanwezig wordt geacht voor een goede uitoefening
van de beoogde functie. De vraag dient zich vervolgens aan in hoeverre de door
het COVOG waargenomen sterke feit-functierelaties in alle bestudeerde zaken
ook daadwerkelijk als proportioneel en redelijk kunnen worden beschouwd. Hier
volgen enkele voorbeelden. Een 17-jarig meisje dat een VOG aanvraagt voor een
stage in de kinderopvang, krijgt deze niet omdat zij tweemaal is veroordeeld voor
een vermogensdelict, waarbij nog een proeftijd van kracht is. Het COVOG rede-
neert dat, hoewel in het profiel ‘Welzijn’ – op dat moment – diefstal niet expliciet
wordt genoemd, het screeningsprofiel niet limitatief is. In diverse uitspraken
wordt bevestigd dat diefstal relevant is. De bestuursrechter gaat mee in deze rede-
nering, zodat de VOG niet wordt afgegeven. Een ander voorbeeld betreft de zaak
van een jonge vrouw van 20 jaar die een VOG aanvraagt voor een baan als mede-
werker in de zorg. Zij heeft de stage die zij in het kader van haar opleiding heeft
moeten lopen goed afgerond en heeft bij dezelfde instelling een baan aangeboden
gekregen. Zij wordt echter verdacht van een vermogensdelict dat zestien maan-
den voor de aanvraag is gepleegd. De rechtszaak is op het moment van beoorde-
len van de aanvraag aangehouden, zodat haar schuld aan dit feit niet vaststaat.
Uit het dossier blijkt dat is overwogen dat kennelijk sprake is van een goede ont-
wikkeling, zodat – mede gelet op het feit dat de zaak voor onbepaalde tijd is aan-
gehouden – haar het voordeel van de twijfel zou moeten worden gegund. Toch
wordt de VOG geweigerd, omdat het vermogensdelict waarvan de aanvrager
wordt verdacht in sterke mate relevant wordt geacht voor haar functie en er der-
halve sprake is van een te groot risico om de VOG af te geven. Deze voorbeelden
betreffen VOG-aanvragen voor een functie in de zorg. Het is duidelijk dat het
hierbij, zoals in de kinderopvang, om kwetsbare personen gaat voor wie onbe-
hoorlijk gedrag een ernstig risico kan vormen. Het is daarentegen niet duidelijk
waarom diefstal een hieraan (voldoende) gerelateerd risico vormt. Immers, bij
iedere mogelijke functie lijkt door het COVOG een risico op diefstal aanwezig te
worden geacht. Zo bepleit het COVOG tijdens een zitting bij de bestuursrechter:
‘Het risico van diefstal is aanwezig, omdat kinderen goederen bij zich hebben,
daarom dient aangesloten te worden bij de zorg voor het welzijn en de veiligheid
van kinderen, waaronder ook hun goederen vallen.’ Een risico op diefstal lijkt der-
halve bij allerlei soorten functies eenvoudig te worden aangenomen. Zodoende
kan worden geconcludeerd dat niet in alle gevallen de relatie tussen het strafbare
feit en de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd sterk is. Vooral bij zeer
gevoelige functies, waarin sprake is van een afhankelijkheidsrelatie, wordt een
relatie tussen de functie en de strafbare feiten snel aangenomen. Volgens de
penologische rechtvaardigingsgronden dient de vastgestelde feit-functierelatie
echter op zijn minst sterk en proportioneel te zijn. Nadat de relatie tussen het
gepleegde feit en de beoogde functie is vastgesteld, dient volgens het theoretische
beoordelingskader te worden bezien hoe groot het risico op misbruik per indivi-
dueel geval is. Bijkomende beperkingen dienen immers proportioneel te zijn, dat
wil zeggen dat zij niet zwaarder zijn of langer duren dan op grond van het con-
crete risico noodzakelijk is. Na het vaststellen van een evidente feit-functierelatie
dient dus te worden bezien of er daadwerkelijk een risico aanwezig is op herhaling
van het eerder gepleegde delictgedrag van de aanvrager en hoe ernstig dit risico is.
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Dit wordt door het COVOG bepaald aan de hand van de toets aan het subjectieve
criterium. Hierbij worden de omstandigheden van het geval en de persoon van de
aanvrager in overweging genomen. Het COVOG kan zodoende bepalen dat er
ofwel geen specifiek risico voor de samenleving aanwezig is, ofwel dat het risico
niet dermate substantieel is dat het belang van een veilige samenleving opweegt
tegen het belang van de aanvrager. Zodoende wordt voldaan aan het vereiste van
het penologische beoordelingskader dat dient te worden bepaald of en in welke
mate de strafbare feiten een reëel herhalingsrisico vormen.18 In de volgende para-
graaf wordt uiteengezet hoe deze geïndividualiseerde toets in concrete gevallen
door het COVOG wordt gemaakt.

5 Geïndividualiseerde toets

Uit de twee voorgaande paragrafen is, ten eerste, duidelijk geworden dat vrij een-
voudig een relatie tussen de gepleegde feiten en de beoogde functie aanwezig
wordt geacht. Ten tweede wordt niet gedifferentieerd naar de ernst van het risico
voor de samenleving, wat herhaling van de gepleegde feiten met zich brengt.
Hiertegenover staat dat het COVOG in iedere zaak een geïndividualiseerde toets
uitvoert, hetgeen de derde voorwaarde vormt voor een rechtvaardige oplegging
van collateral sentencing-maatregelen. Deze toets vindt niet plaats op grond van
een statische formule; iedere zaak wordt op zijn eigen merites beoordeeld. Of,
zoals medewerkers van het COVOG het verwoorden: ‘Het vaststellen van de rele-
vantie van een veroordeling binnen het over vele jaren opgebouwde totaalbeeld is
veeleer een interpretatie dan een harde justitiële conclusie.’ De VOG-aanvraag is
zodoende, in hun woorden, een ‘discussiestuk’ waarbij de ‘reclasseringsaanpak’
wordt gehanteerd.19 Hierna wordt daarom ingegaan op de wijze waarop deze
‘interpretatie’ van de diverse feiten en belangen per individuele zaak wordt
gemaakt. Voor het bestuderen van de geïndividualiseerde toets van het COVOG
wordt aangesloten bij de door het COVOG zelf gehanteerde toetsingsonderdelen.
Daarom wordt, voor zover relevant, ingegaan op de wijze waarop het COVOG de
standaardonderdelen van de toets aan het subjectieve criterium invult. Dit houdt
in dat in ieder geval het tijdsverloop en de wijze waarop de strafzaak is afgedaan,
worden besproken. Aan de wijze waarop het COVOG de hoeveelheid anteceden-
ten afweegt, wordt geen nadere aandacht besteed, aangezien vanzelfsprekend is
dat bij minder strafbare feiten een geringer concreet risico aanwezig wordt
geacht. Naast de standaardonderdelen van de toets aan het subjectieve criterium
komt uit de dossierstudie nog een aantal aspecten naar voren dat van belang is bij
de geïndividualiseerde toets die het COVOG maakt. Dit zijn: (1) gewijzigde
omstandigheden, (2) jeugdige leeftijd, en (3) het grote belang van de aanvrager.
Deze toetsingsaspecten volgen uit de redenen die het COVOG in zijn besluiten
vermeldt voor het gegrond verklaren van een bezwaarschrift. Deze redenen wor-
den in de beslissing op bezwaar samengevat en in een aantal vaste categorieën

18 Von Hirsch & Wasik 1997, p. 611.
19 H. Roth, M.C. Valk, M. Haak & E. Sam-Sin, Evaluatie afgifte VOG NP, Amsterdam: Ergo 2006,

p. 25.
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onderverdeeld. In totaal worden in het navolgende dus vijf elementen besproken
die een rol spelen bij de geïndividualiseerde toets door het COVOG. Dit zijn ach-
tereenvolgens: (1) de wijze waarop de zaak is afgedaan, (2) het tijdsverloop,
(3) gewijzigde omstandigheden, (4) jeugdige leeftijd, en (5) het grote belang van
de aanvrager.

5.1 Wijze waarop de strafzaak is afgedaan
Indien de strafbare feiten de aanvrager relatief licht zijn aangerekend door de
officier van justitie of de rechter, wordt dit in het voordeel van de aanvrager mee-
gewogen. De vaststelling dat de feiten de aanvrager licht zijn aangerekend, leidt
in slechts 6 van de 57 zaken (mede) tot het gegrond verklaren van het bezwaar-
schrift. Immers, de constatering dat één of meerdere feiten de aanvrager licht zijn
aangerekend, wordt weliswaar in het voordeel van de aanvrager meegewogen,
maar vormt slechts een van de onderdelen die onder het subjectieve criterium
worden getoetst. Op grond van het bestuderen van de dossiers wordt niet duide-
lijk hoe de weging van de wijze waarop de zaak is afgedaan precies wordt gemaakt.
Noch in besluiten van het COVOG, noch elders in de bestudeerde dossiers wordt
toegelicht hoe de beslissing van de rechtbank of het OM precies wordt ingeschat.
Uit de dossiers kan niet worden afgeleid of hiervoor bepaalde afdoeningsrichtlij-
nen van het OM, zoals de richtlijn Strafvordering jeugd, of van de rechtbank,
zoals de LOVS-richtlijnen, worden gebruikt. Bijgevolg kan niet worden beoordeeld
of ten aanzien van de wijze waarop de zaak is afgedaan een voldoende geïndividu-
aliseerde afweging plaatsvindt. Nu hierover geen aantekeningen worden gemaakt
in het dossier en dit evenmin wordt onderbouwd in de beslissing op bezwaar, lijkt
van een geïndividualiseerde afweging onvoldoende sprake. Dit beeld wordt beves-
tigd door het gegeven dat het COVOG alleen bij openstaande zaken standaard de
achterliggende stukken van een strafzaak opvraagt, die bij uitstek informatie kun-
nen bieden over de ernst van het strafbare feit en de wijze waarop dit de aanvra-
ger is aangerekend. Nu dit geen standaardwerkwijze is, kan worden geconclu-
deerd dat bij het afwegen van de wijze waarop de zaak is afgedaan onvoldoende
rekening wordt gehouden met de persoon van de aanvrager.

5.2 Tijdsverloop
Niet alleen de mate waarin de strafbare feiten de aanvrager zijn aangerekend,
maar ook het tijdsverloop speelt een belangrijk rol bij het beoordelen van de indi-
viduele situatie van de aanvrager. Hierbij wordt gekeken naar de periode tussen
de laatste veroordeling of het laatst gepleegde feit en het moment van de aan-
vraag. Of het tijdsverloop al dan niet voldoende is, wordt in het besluit, onder het
subjectieve criterium, expliciet overwogen. Uit de dossierstudie blijkt dat er in het
merendeel van de gevallen niet veel tijd zit tussen de laatste veroordeling of het
laatst gepleegde delict en het moment van aanvragen van de VOG. Het gemid-
delde tijdsverloop dat is gemeten over alle 57 zaken is twaalf maanden. In de 5
van de 57 zaken waarin het bezwaar (mede) gegrond is verklaard vanwege het
tijdsverloop, varieert dit tussen de vier en 28 maanden. In alle gegrond verklaarde
zaken (15 van de 57) is het gemiddelde tijdsverloop zestien maanden (m = 15,8
en sd = 9,2). Op basis van de dossierstudie kan derhalve worden geconcludeerd
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dat in een kwart van alle zaken (15 van de 57) de VOG alsnog wordt afgegeven,
ook al heeft de laatste veroordeling of het laatst gepleegde delict minder dan vier
jaar geleden plaatsgevonden. Ook wanneer het tijdsverloop gering is, kan dus een
VOG worden afgegeven.
De dossierstudie laat in dit opzicht een optimistisch beeld voor jongeren zien. In
een gegrond verklaarde zaak van een jonge man van 21 jaar, die de VOG nodig
heeft voor zijn taxipas, is het tijdsverloop slechts vier maanden. Hij heeft een
transactie en een werkstaf opgelegd gekregen voor het plegen van een tweetal
vermogensdelicten. Het COVOG overweegt dat een van deze feiten hem licht is
aangerekend, dat de aanvrager een positieve ontwikkeling doormaakt en hij de
VOG nodig heeft ten behoeve van een leerwerktraject. Het COVOG besluit de
VOG af te geven en stelt in de beslissing op bezwaar: ‘Meegewogen is dat, mocht
de VOG niet worden verstrekt, betrokkene wordt gehinderd bij zijn entree op de
arbeidsmarkt en dat alle inspanning van de gezinshulpverlener en de re-integra-
tiebureaus dan teniet wordt gedaan met alle mogelijke gevolgen van dien.’ Aan de
wettelijke terugkijktermijn van vier jaar wordt, waar het jongeren betreft, dus
niet per definitie vastgehouden. Ook bij een korter tijdsverloop kan de VOG wor-
den afgegeven. Bij jongeren is een beperkter tijdsverloop minder snel een belem-
mering wanneer het delict wordt geacht voort te komen uit onbezonnen gedrag of
een zogenaamde ‘jeugdzonde’. Duidelijk is dat de terugkijktermijn van vier jaar,
wanneer andere factoren eveneens in het voordeel van de aanvrager meewegen,
niet strikt wordt geïnterpreteerd. Voor zowel minderjarige als jongvolwassen aan-
vragers is de kans om binnen twee jaar na een veroordeling of het plegen van een
delict een VOG te krijgen, in de praktijk dus zeer reëel en groter dan op grond van
de beleidsregels het geval lijkt. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat
ten aanzien van het tijdsverloop een voldoende geïndividualiseerde toets plaats-
vindt.

5.3 Gewijzigde omstandigheden en groot belang aanvrager
Uit de dossierstudie blijkt dat ook gewijzigde omstandigheden een belangrijke rol
spelen bij het gegrond verklaren van een bezwaarschrift. In 53% van de zaken
worden gewijzigde omstandigheden door de aanvrager als bezwaar- of beroeps-
grond aangevoerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld omstandigheden die ervoor zor-
gen dat iemand het feit niet meer kan herhalen. Ook het recentelijk voltooid heb-
ben van een opleiding kan een nieuwe situatie opleveren, waardoor het weigeren
om een VOG af te geven niet langer opportuun is. Na het afronden van een oplei-
ding is het belangrijk werkervaring op te doen om zodoende het diploma van nut
te kunnen laten zijn, zo redeneert het COVOG. Ook bijgevoegde aanbevelings-
brieven van de werkgever, waaruit blijkt dat de aanvrager reeds enige tijd naar
tevredenheid functioneert, kunnen bijdragen aan het alsnog afgeven van de VOG
op grond van gewijzigde omstandigheden, zoals in het volgende voorbeeld. Een
jonge vrouw van 24 jaar vraagt een VOG aan voor de functie van assistent-bege-
leider in de zorg. Ze heeft een vermogensdelict op haar naam staan waarvoor zij
twintig maanden vóór de aanvraag een werkstraf en schadevergoedingsmaatrege-
len opgelegd heeft gekregen. De aanvrager stuurt met haar bezwaarschrift een
brief van haar werkgever mee, aan de hand waarvan het COVOG overweegt dat de
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VOG kan worden afgegeven op grond van gewijzigde omstandigheden. In de
beslissing op bezwaar wordt het volgende overwogen: ‘Betrokkene is reeds aan
het werk in de beoogde functie, haar werkgever is volledig op de hoogte van de
veroordeling maar wil desondanks betrokkene een vast dienstverband aanbieden.’
Gewijzigde omstandigheden zijn vaak sterk gerelateerd aan het grote belang dat
de aanvrager bij de afgifte heeft. In 78% van de bestudeerde zaken voert de aan-
vrager in zijn bezwaar- of beroepschrift aan een groot belang te hebben bij de
afgifte van de VOG. Dit belang bestaat er meestal uit dat de aanvrager de VOG
nodig heeft voor het aangaan of behouden van een baan. Ook het kunnen lopen
van een stage, die vaak verplicht is voor een opleiding, valt hieronder. Het is ech-
ter vaste rechtspraak dat het niet kunnen aangaan van een baan of stage niet van
doorslaggevend belang wordt geacht. Dit gevolg ligt reeds besloten in de beleids-
regels.20 In veel gevallen redeneert het COVOG, evenals de Raad van State, dat
niet is aangetoond dat de aanvrager geen enkel ander werk kan verrichten dan dat
waarvoor de VOG is aangevraagd. De Raad van State heeft evenzo bepaald dat het
feit dat de aanvrager nog jong is en met de beoogde baan financieel onafhankelijk
zou worden van zijn ouders, geen reden vormt alsnog tot afgifte van de VOG over
te gaan.21 Het persoonlijke belang of de gewijzigde omstandigheden dienen door
de aanvrager zelf overtuigend naar voren te worden gebracht. Het COVOG hoeft
hiernaar op grond van de beleidsregels niet zelfstandig onderzoek te verrichten.
De aanvrager dient dus, op eigen initiatief, bewijs aan het COVOG te overleggen,
willen zijn argumenten daadwerkelijk gewicht in de schaal leggen. Deze informa-
tie wordt door het COVOG altijd meegewogen in de geïndividualiseerde toets. Het
gaat bij de beoordeling ervan om het gewicht dat aan deze ondersteunende stuk-
ken kan worden toegekend. Niet in alle gevallen is een positieve brief van de
reclassering, een hulpverlener of een werkgever dus van doorslaggevend belang.
Zoals in het geval van een jonge vrouw van 23 jaar, die een VOG aanvraagt voor
de functie van helpende zorg en welzijn. Zij heeft buiten de terugkijktermijn zes
feiten op haar naam staan en binnen die termijn slechts één feit, waarvoor zij een
geheel voorwaardelijke werkstraf heeft gekregen. In de beslissing op bezwaar ver-
meldt de staatssecretaris: ‘Ondanks dat de straf geheel voorwaardelijk is opge-
legd, kan m.i. niet gesteld worden dat er sprake is van een lichte straf. U stelt dat
de rechter mede op basis van de rapportage van Parnassia en de reclassering heeft
geoordeeld dat het opleggen van een onvoorwaardelijke straf, gelet op alle
omstandigheden van het geval, funest zou kunnen zijn voor de ontwikkeling die u
op dit moment doormaakt. Bij mijn beoordeling baseer ik mij echter op gegevens
zoals deze staan vermeld in het JDS en hierbij is het niet aan mij om een veroor-
deling inhoudelijk te beoordelen.’ De bestuursrechter volgt deze redenering: ‘De
door eiseres overgelegde referenties zijn onvoldoende voor het oordeel dat ver-
weerder de kans op recidive onjuist heeft beoordeeld.’ Het voortzetten van een
positieve ontwikkeling, de noodzaak van het opdoen van werkervaring en het
belang van een jongere na zijn opleiding een aanvang te kunnen nemen met zijn
carrière, kunnen mogelijk leiden tot afgifte van een VOG. Wel dienen meerdere

20 Zie: RvS, LJN BB6813, BH6357, BF08873 & BH1849.
21 RvS 16 december 2009, nr. 200903966/1/H3, LJN BK6723.
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onderdelen van de geïndividualiseerde toets in het voordeel van de aanvrager mee
te wegen. Aan de gewijzigde omstandigheden of een groot belang wordt bijvoor-
beeld weinig gewicht toegekend wanneer er nog weinig tijd verstreken is sinds de
laatste veroordeling. In feite is de geïndividualiseerde toets ten aanzien van de
aspecten ‘gewijzigde omstandigheden’ en ‘groot belang’ dus ondergeschikt aan de
hiervoor besproken onderdelen, zoals ‘het tijdsverloop’ of ‘de wijze waarop de
zaak is afgedaan’. Derhalve wordt op dit onderdeel onvoldoende gewicht toege-
kend aan de persoonlijke belangen van de aanvrager.

5.4 Jeugdige leeftijd
Het COVOG dient, na wijziging van de beleidsregels in augustus 2011, expliciet
mee te wegen dat de aanvrager minderjarig was ten tijde van het plegen van het
delict. Ook voor deze wijziging werd hiermee reeds rekening gehouden bij de toet-
sing aan het subjectieve criterium. De vraag is in hoeverre op grond van de gewij-
zigde beleidsregels bijzondere betekenis zal worden toegekend aan de minderja-
rige leeftijd en of dit in concreto tot andere afwegingen zal leiden. Een eventuele
mildere beoordelingswijze heeft in ieder geval beperkt effect, aangezien deze
enkel van toepassing is op aanvragers die een feit pleegden op minderjarige leef-
tijd. Nagenoeg alle jongeren aan wie geen VOG wordt afgegeven, zijn meerderja-
rig. Slechts 63 van de ruim 1200 afwijzingen uit 2010 betreffen minderjarige aan-
vragers. Van alle meerderjarige aanvragers tussen de 18 en 25 jaar oud heeft
slechts een deel het feit gepleegd op minderjarige leeftijd. Het merendeel van de
meerderjarige aanvragers heeft recentelijk, dat wil zeggen één tot twee jaar terug,
nog een strafbaar feit gepleegd. Het gemiddelde tijdsverloop in de zaken van de
dossierstudie betreft namelijk twaalf maanden.
Het effect van deze wijziging lijkt bovendien beperkt nu ook voor deze wijziging
de minderjarige leeftijd van de aanvrager reeds een onderdeel van de geïndividua-
liseerde toets vormde. Deze wijziging lijkt derhalve enkel te zijn doorgevoerd om
het beleid inzichtelijker te maken naar aanleiding van de maatschappelijke com-
motie die ontstond naar aanleiding van het rapport van de VARA Ombudsman.
Met deze wijziging lijkt dus te zijn beoogd onduidelijkheden over de rol van de
leeftijd van minderjarige aanvragers weg te nemen en niet het reeds (impliciet)
bestaande beleid te wijzigen. De geïndividualiseerde toets op grond van leeftijd
blijft voor het merendeel van de jongvolwassen aanvragers in ieder geval het-
zelfde als voor volwassenen. Wel kunnen, op grond van de leeftijd, de gepleegde
feiten als een jeugdzonde worden beschouwd. Toch vormt een positieve overwe-
ging ten aanzien van de leeftijd tijdens het plegen van het delict slechts een
onderdeel van de geïndividualiseerde toets. Bij de uiteindelijke beslissing wordt
deze niet van doorslaggevend belang geacht. Indien de standaardonderdelen van
de subjectieve toets van het COVOG in het nadeel van de aanvrager pleiten, legt
de jeugdige leeftijd onvoldoende gewicht in de schaal om de individuele belangen-
afweging in zijn of haar voordeel te laten uitvallen. Derhalve kan worden gecon-
cludeerd dat de afwegingen die het COVOG maakt ten aanzien van de jeugdige
leeftijd van de aanvrager, onvoldoende geïndividualiseerd zijn.
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6 Conclusie

Ter afsluiting wordt een antwoord geformuleerd op de vraag in hoeverre de prak-
tijk van het beoordelen van VOG-aanvragen van jongeren voldoet aan de juridi-
sche en penologische voorwaarden voor een rechtvaardige oplegging van collateral
sentencing-maatregelen. Ten aanzien van het eerste criterium, de bijzondere
gevoeligheid van de functie, blijkt uit de beleidsregels dat een VOG-aanvraag voor
vele soorten functies, en steeds vaker ook voor opleidingen, vereist is. Een onder-
zoek naar het justitiële verleden van de aanvrager wordt altijd als noodzakelijk
beschouwd als de VOG wordt aangevraagd voor een (onbetaalde) werkrelatie. Op
grond van de penologische theorieën dient echter de ernst van het gevaar dat
voor de samenleving ontstaat als iemand zijn functie niet naar behoren uitoefent,
als doorslaggevende voorwaarde te gelden. Anders kan een jeugdige ex-dief niet
als fietsenmaker aan de slag, omdat hij mogelijk iets uit de werkplaats zou kun-
nen ontvreemden. Bij een aantal functies is het weigeren van de VOG, vanwege
het ontbreken van de bijzondere gevoeligheid ervan, derhalve onvoldoende gele-
gitimeerd en, bijgevolg, disproportioneel. Wanneer is vastgesteld dat de functie
bijzonder gevoelig is voor misbruik, is de volgende stap, op grond van het theore-
tisch beoordelingskader, om te beoordelen of het justitiële verleden van de aan-
vrager een risico op dit misbruik met zich brengt. Met andere woorden, er dient
een sterke relatie tussen het gepleegde feit en de toekomstige functie te zijn. Uit
de dossierstudie blijkt dat er meestal een duidelijke feit-functierelatie aanwezig is,
maar dat bij een aantal zeer kwetsbare functies, zoals in de zorg en het onderwijs,
deze relatie minder evident is. Hoe kwetsbaar het werk op een kinderdagverblijf
ook mag zijn, niet valt in te zien waarom bij een jonge vrouw die tweemaal een
diefstal heeft gepleegd een risico op herhaling tijdens het bekleden van die speci-
fieke functie aanwezig wordt geacht. Het COVOG lijkt vanwege de grote gevoelig-
heid van dergelijke functies zeer snel een risico aan te nemen, terwijl dit niet dui-
delijk voortvloeit uit de gepleegde feiten. Terwijl bij een feit als diefstal de ernst
ervan aanzienlijk kan variëren. Het weigeren van de VOG bij geringe of niet rele-
vante feiten voldoet onvoldoende aan het vereiste van een sterke feit-functierela-
tie, zoals dat volgt uit de theorieën met betrekking tot collateral sentencing. Door
het COVOG worden dus verstrekkende beperkingen opgeworpen teneinde relatief
geringe risico’s te voorkomen en deze beperkingen worden eveneens opgeworpen
bij onvoldoende sterke feit-functierelaties. De vraag is in hoeverre deze gestan-
daardiseerde en strikte beoordelingswijze voldoende wordt gecompenseerd door
de geïndividualiseerde toets. Ook bij het afwegen van de individuele belangen van
de aanvrager heeft het COVOG, op grond van de beleidsregels, een beperkte
toetsingsruimte. Deze afweging wordt standaard gemaakt aan de hand van de
‘omstandigheden van het geval’, dat wil zeggen: (1) de wijze waarop de strafzaak
is afgedaan, (2) het tijdsverloop, en (3) de hoeveelheid antecedenten. Alleen het
onderdeel ‘tijdsverloop’ wordt ten aanzien van jongeren milder beoordeeld dan op
grond van de beleidsregels te verwachten is. Uit de dossierstudie blijkt dat bij alle
gegrond verklaarde zaken na verloop van minder dan de helft van de terugkijkter-
mijn, gemiddeld zestien maanden, het tijdsverloop niet aan de afgifte van de VOG
in de weg hoeft te staan. Wel dienen de overige ‘omstandigheden van het geval’
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eveneens voor de jongere te pleiten. Dit betekent dat de feiten niet te ernstig van
aard dienen te zijn en het om hooguit een paar strafbare feiten dient te gaan. Ook
kan COVOG op grond van gewijzigde omstandigheden of het grote belang van de
aanvrager alsnog een VOG afgeven. Bijvoorbeeld wanneer deze zojuist een oplei-
ding heeft afgerond of reeds een baan heeft, waarbij de werkgever het niet
bezwaarlijk vindt dat de jongere een justitieel verleden heeft. De jongere dient
zelf het initiatief te nemen om aan te tonen dat hij daadwerkelijk zijn leven heeft
gebeterd. Aan de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd, wordt over het
algemeen weinig waarde gehecht in het beslissingsproces. Informatie over de
strafzaak wordt alleen in de besluitvorming betrokken wanneer het COVOG op
grond van de standaard ‘omstandigheden van het geval’ onvoldoende tot een
goed oordeel kan komen. Op grond van de dossierstudie wordt, kortom, duidelijk
dat het verschil tussen de beoordeling van VOG-aanvragen van jongeren en die
van volwassen vooral zit in het grote belang dat jongeren bij de afgifte van de
VOG hebben. Daarnaast spelen gewijzigde omstandigheden, die samenhangen
met de leeftijd waarop zij het delict pleegden, een grotere rol. Deze aspecten vor-
men echter op grond van het juridische beoordelingskader geen standaardonder-
delen van de geïndividualiseerde toets die het COVOG in iedere zaak maakt. Wan-
neer de standaardfactoren waaraan wordt getoetst ten nadele van de jeugdige
aanvrager meewegen, leggen de leeftijd en het specifieke belang onvoldoende
gewicht in de schaal om de belangenafweging in zijn voordeel te laten uitvallen.
Derhalve kan niet worden gesproken van een voldoende geïndividualiseerde toets
waaraan op grond van de penologische theorieën een rechtvaardige oplegging van
beperkingen op werkgebied dient te voldoen. Voor een voldoende geïndividuali-
seerde toets dient standaard als uitgangspunt te gelden dat bijzonder gewicht
wordt toegekend aan de leeftijd van de jeugdige aanvrager, zijn grote belang en
zijn positieve ontwikkelingen sinds het plegen van het strafbare feit. De wijziging
in de beleidsregels van augustus 2011 geeft voldoende handvatten om hier meer
gewicht aan toe te kennen. Om niet alleen het gegeven dat het strafbare feit is
gepleegd op minderjarige leeftijd bijzondere betekenis te verlenen wordt tot slot
geadviseerd deze bepaling te wijzigen in: ‘Indien de aanvrager ten tijde van het
plegen van een strafbaar feit minderjarig of jongvolwassen was.’ Ten behoeve van
een rechtvaardige en proportionele afweging van VOG-aanvragen van jeugdige
ex-veroordeelden én ten behoeve van hun succesvolle re-integratie in de samenle-
ving dient deze bepaling bovendien niet enkel ter verduidelijking van staand
beleid in de beleidsregels te zijn opgenomen. Zij dient tevens een eerste aanzet te
vormen tot een daadwerkelijk genadigere beoordeling wanneer het feit is toe te
schrijven aan een, vanwege leeftijdsgebonden gedrag gepleegde, jeugdzonde.

PROCES 2012 (91) 2 127




