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De Verklaring Omtrent het Gedrag
Een VOG is een verklaring die het Ministerie van Justitie afgeeft wanneer een persoon geen strafbare
feiten heeft gepleegd óf wanneer deze strafbare feiten niet bezwaarlijk zijn voor de functie waarop
de aanvrager heeft gesolliciteerd.
Een VOG is daarnaast ook nodig bij adoptie en wanneer je een visum aanvraagt, bijvoorbeeld voor
het tijdelijk studeren of het uitvoeren van vrijwilligerswerk in het buitenland.
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Inleiding
Met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt iedereen vroeg of laat te maken. Zeker nu voor
steeds meer beroepen, vrijwilligerswerk, stages en opleidingen een VOG vereist is en de VOGaanvragen hierdoor ieder jaar toenemen. Sinds 2004, het jaar waarin het VOG beleid is aangepast, is
het aantal aanvragen verdubbeld en daarbij is het percentage afgewezen verzoeken ook
toegenomen1.
Je zou zeggen dat de VOG niet zo’n voor de hand liggend onderwerp is voor een profielwerkstuk.
Vorig jaar, in 5 gymnasium, stuitten wij op het bestaan van de VOG in ons onderzoek “Recidive van
ex-gedetineerden”2. Tijdens dit onderzoek ontdekten wij dat (het weigeren van) de VOG recidive
mede kan veroorzaken. In de tijd dat wij ons onderzoek deden, besteedden ook verschillende media
aandacht aan de VOG. Zo heeft De Ombudsman, een programma van de VARA, in 2011 twee
afleveringen gewijd aan jongeren die in de knoop kwamen met opleidingen en stages door het VOGbeleid. Ook vonden we verslagen van studiedagen die aan de VOG waren gewijd3.
We gaan het in ons profielwerkstuk hebben over jongeren en de VOG. Waarom? Als je geen VOG
krijgt, betekent dit dat je bepaalde banen, stages en opleidingen niet kunt doen. Als jongeren een
delict hebben gepleegd in hun jeugd kan dit hen zo in de weg staan bij het kiezen van een studie,
later hun baan en dus hun toekomst. Vaak gaat het om jeugdzonden en jongeren overzien de
gevolgen van hun daden op deze leeftijd nog niet. Deze daden hebben echter gevolgen voor hun
toekomst doordat het delict wel op het strafblad komt te staan. Per jaar worden er ruim 1200
jongeren tot 24 jaar uitgesloten van een opleiding, stage, baan of vrijwilligerswerk, omdat ze geen
VOG krijgen4.
Zonder VOG zijn de keuzes in banen zeer beperkt: een baan bij de overheid, het leger, de beveiliging,
bij banken, als taxichauffeur en lerarenopleidingen kun je alvast vergeten 5. Zelfs voor veel
vrijwilligerswerk is een VOG vereist. Er worden dus heel veel banen uitgesloten, maar toch moeten
deze jongeren met een delict op hun strafblad op een manier aan geld komen. Zo kunnen zij
terugvallen in criminele gedragingen.
De overheid probeert te streven naar veiligheid door mensen met een strafblad uit te sluiten voor
functies, waardoor het in de samenleving uiteindelijk onveiliger wordt6. In de samenleving wordt het
onveiliger doordat ex-gedetineerden niet meer aan een baan komen, en hierdoor de kans groter is
op recidive.7
Ons onderzoek zijn we gestart naar aanleiding van medeleerlingen die wij vertelden over het
onderwerp van ons profielwerkstuk. Bijna geen enkele jongere begreep ons onderwerp of had er
zelfs ook maar van gehoord. We vroegen ons af of dit bij leeftijdsgenoten op andere scholen in
Nederland ook het geval is. Als dit zo zou zijn, zouden ze dan niet op de hoogte moeten zijn van de
risico’s die crimineel gedrag met zich meebrengt, naast het krijgen van straf? De functie van de VOG
is ‘bescherming van de samenleving door bepaalde personen te weren van bepaalde functies’.
Zouden we hieraan dan niet een nieuwe functie kunnen toevoegen? Wellicht kan de VOG zelfs op
een preventieve manier werken. Maar voorwaarde is dan, dat de onwetendheid onder jongeren
verholpen wordt!

1 Dossier VOG, mr. Miranda Boone
2 Zie bijlage 4, Onderzoek “Recidive van ex-gedetineerden”
3 Studiedag PROCES, 09-12-2011
4

“Jeugdzonde, eeuwig zonde?”, mr. E.G. Kurtovic in PROCES 2012

5 Zie bijlage 4, Onderzoek “Recidive van ex-gedetineerden”
6 Quote van De Ombudsman in “Geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)”, 21-01-2011
7 “Geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)”, 21-01-2011
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De hoofdvraag die wij ons bij dit onderwerp gesteld hebben, luidt daarom:

Kennis over de VOG: noodzakelijk voor jongeren en preventief tegen criminaliteit?
Deze hoofdvraag willen we beantwoorden aan de hand van de volgende deelvragen:
 Wat is het aandeel van jongeren in de criminaliteit?
 Wat zijn de oorzaken en gevolgen van jeugdcriminaliteit?
 Hoe wordt de VOG op dit moment toegepast?
 Welke positieve en negatieve gevolgen brengt de VOG met zich mee?
 Wat zijn enkele voorbeelden van ervaringen met de VOG?
 Zijn jongeren op de hoogte van het bestaan van de VOG en zou kennis daarover preventief
kunnen werken?

Wij hebben ons onderzoek op de volgende manier onderverdeeld:
1. Literatuuronderzoek
Zie de bronnenlijst in bijlage 1.
2. Interviews8
Interviews, mail- en telefonisch contact hebben wij gehad met:
 Mr. Jasper Vonk, operationeel manager bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het
Gedrag, onderdeel van de Dienst Justis.
Met hem bespraken we in een interview hoe het VOG-beleid in zijn werk gaat en op welke
manier de VOG een gunstige werking kan hebben voor de samenleving.
 Mr. E.G. Kurtovic, juriste en specialist op het gebied van de VOG.
Naast alle artikelen van E.G. Kurtovic die we hebben geraadpleegd, hebben we ook
mailcontact met haar gehad over enkele voorbeelden van weigeringen van de VOG in de
praktijk.
 Een medewerker van het VOG expertisecentrum9 die liever anoniem wilde blijven.
Telefonisch contact hadden we met deze medewerker over praktische voorbeelden van de
VOG en nadelen die het VOG-beleid met zich meebrengt.
 Vijf risicojongeren van stichting Titan in Utrecht.
Deze jongeren interviewden we over hun ervaringen met de VOG.
3. Onderzoek
Wij hebben ons onderzoek gericht op leerlingen uit de vierde klas van MAVO, HAVO en VWO op
scholengemeenschappen verspreid door het land. We hebben ervoor gekozen om alleen aan
vierdeklassers de enquête10 voor te leggen, omdat we zo jongeren van rond dezelfde leeftijd
maar van verschillende niveaus met elkaar kunnen vergelijken waardoor een representatief
beeld ontstaat.
Daarnaast zouden jongeren van tussen de 12 en 17 jaar het meest in aanmerking komen voor de
eventuele voorlichting over de VOG. Om deze groep minder algemeen te bekijken, hebben we
ons binnen deze groep toegespitst op jongeren van rond de 15/16 jaar in de vierde klas.
De enquête hebben we afgenomen onder 635 jongeren van scholen verdeeld over Nederland
zodat het onderzoek representatief is.

8 Zie bijlage 2: interviews en mailcontact
9

Het VOG expertisecentrum is een centraal punt dat voortdurend de besluitvorming van het COVOG wil toetsen aan de
menselijke maat. Het VOG expertisecentrum staat daarin mensen en (vrijwilligers)organisaties/bedrijven professioneel en
kwalitatief hoogwaardig met raad en daad bij. Ze leveren dienstverlening op het niveau van een gespecialiseerde advocaat.
10 Zie bijlage 3: enquête
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De scholen waar de enquêtes zijn afgenomen:
 Maurick College, Vught
 Stad & Esch & Zuideinde, Meppel
 CSG Willem van Oranje, Oud-Beijerland
 Huizermaat, Huizen
 Comenius College, Hilversum
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Definities
Kwetsbare personen11
Groepen die vaak als kwetsbaar worden beschouwd zijn onder andere: gehandicapten, kinderen en
ouderen. Het betreft ook mensen:
 met een lichamelijke beperking;
 met chronisch psychische problemen;
 met een verstandelijke beperking;
 met psychosociale (inclusief materiële) problemen;
 met opvoed- en opgroeiproblemen;
 die betrokken zijn bij huiselijk geweld;
 die uitgestoten (dreigen te) worden wegens hun seksuele oriëntatie;
 met meervoudige problematiek (waaronder verslaafden).
Dienst Justis12
Een onderdeel van het Ministerie van Justitie. Het is een screeningsautoriteit van het ministerie van
Veiligheid en Justitie op het gebied van integriteit. Justis toetst of personen een voorgeschiedenis
hebben die het uitoefenen van een bepaald beroep of werk in de weg staat. Daarnaast toetst de
Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan
integriteitseisen voldoen.
Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG)13
Het COVOG is een onderdeel van de Dienst Justis, het beslist of de VOG wordt afgegeven.
Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG)14
De Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG) is een wettelijke regeling die waarborgen
omvat voor een zorgvuldige omgang met justitiële en strafvorderlijke gegevens door Justitie en het
Openbaar Ministerie.
Justitieel Documentatiesysteem (JDS)15
In het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) worden alle misdrijven en een groot aantal
overtredingen geregistreerd aangaande natuurlijke en rechtspersonen, zoals benoemd in de WJSG.
Door de vertrouwelijkheid van deze justitiële gegevens is er wettelijk vastgelegd wie toegang heeft
tot welke informatie en voor welk doel.
Het JDS bevat ook de aan de rechterlijke autoriteiten uitgebrachte psychiatrische en psychologische
rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van natuurlijke personen:
het Persoonsdossier (PD).
Recidive16
De herhaling van strafbaar gedrag.

11 MOVISIE, ‘kennis en aanpak van sociale vraagstukken’
12 Rijksoverheid
13 Rijksoverheid
14 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Ministerie van Veiligheid en Justitie
15 Justitiële Informatiedienst, Ministerie van Veiligheid en Justitie
16 Zie bijlage 4, Onderzoek “Recidive van ex-gedetineerden”
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1. Wat is het aandeel van jongeren in de criminaliteit?
1.1 Inleiding
Het aandeel van jongeren in de criminaliteit zullen we uitwerken aan de hand van de volgende
punten:
1.1 Inleiding
1.2 Geregistreerde jeugdcriminaliteit
1.2.1 Zaken afgedaan door het OM
1.2.2 Halt-afdoeningen
1.3 Dark figure
1.4 Recidive
1.5 Aanvragen en afwijzingen van de VOG
1.6 Conclusie
In Nederland vallen jongeren die op het moment van plegen van een delict tussen de 12 en 17 jaar
zijn onder het jeugdstrafrecht. 17 Vanaf 18 jaar geldt het volwassenenstrafrecht. Wanneer
strafrechtelijk minderjarige jongeren een delict plegen kan de politie hen doorverwijzen naar Halt. De
jongere komt dan niet in aanraking met Justitie, maar kan door tussenkomst van het Halt-bureau een
passende activiteit uitvoeren, meestal een aantal uren werken of meedoen aan een speciale
leeractiviteit. De doelen van een Halt-maatregel zijn normbevestiging, vergelding, genoegdoening
aan de benadeelde en gedragsverandering. Een Halt-afdoening kan alleen worden opgelegd wanneer
het gaat om een strafbaar feit dat niet al te ernstig is geweest. Hiertoe worden onder meer gerekend
winkeldiefstal, vuurwerkdelicten, graffiti, baldadigheid en schoolverzuim. Bovendien moet een
verdachte, wanneer het een misdrijf betreft, niet eerder met de politie in aanraking zijn geweest
(‘first offender’ zijn) en het gepleegde feit hebben bekend. Wanneer het bij strafrechtelijk
minderjarigen gaat om een verdenking van een ernstig feit of wanneer de jongere niet voldoet aan
andere hierboven genoemde voorwaarden voor een Halt-afdoening, dan legt de politie de zaak voor
aan het Openbaar Ministerie (OM). Het OM bepaalt dan of de zaak wordt voorgelegd aan de rechter
of dat het zelf de zaak afdoet. De kans dat de verdachte voor de rechter moet verschijnen, neemt toe
met de ernst van het gepleegde feit. Bij strafrechtelijk meerderjarigen kan de politie in minder
ernstige gevallen kiezen voor een politietransactie, zoals het opleggen van een boete. Ernstigere
feiten worden bij deze leeftijdsgroep voorgelegd aan het OM.
We zien in de volgende figuur dat de criminaliteit tussen de 12 en 24 een piek heeft. In deze periode
vindt de jeugdcriminaliteit, waar we het zojuist over hadden, plaats.
Aangehouden verdachten naar leeftijd in jaren 2006 18

Vervolgens zullen we ons focussen op deze piek van jongeren.
17 Jaarrapport 2012, landelijke jeugdmonitor, CBS
18 Rapport CBS, Criminaliteit en rechtshandhaving 2008. S.N. Kalidien (WODC) en A.Th.J. Eggen (CBS)
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1.2 Geregistreerde jeugdcriminaliteit
Zoals in de inleiding besproken kunnen we geregistreerde criminaliteit onderverdelen in zaken die
afgedaan worden door het OM en Halt-afdoeningen. Halt-afdoeningen komen niet op je strafblad te
staan.

1.2.1 Zaken afgedaan door het OM19
Door OM en rechter afgedane strafzaken tegen jongeren (12 tot 25 jaar) naar geslacht en leeftijd

In 2011 werden 71 duizend strafzaken tegen jongeren van 12 tot 25 jaar door het OM en de rechter
afgedaan. Dat waren er 3,5 procent meer dan de bijna 69 duizend strafzaken in 2010. In 85 procent
van de gevallen ging het hierbij om jongens. Het aantal afgedane strafzaken tegen jonge mannen van
18 tot 25 jaar is binnen deze groep het hoogst en nam met 4 duizend toe tot 39 duizend in 2011.
Het aantal afgedane strafzaken tegen jonge vrouwen is veel lager en nam in 2011 enigszins toe tot
7 duizend. Tegen jongens van 12 tot 18 jaar werden minder strafzaken afgehandeld, tegen meisjes
ongeveer evenveel.

19 Jaarrapport 2012, Landelijke Jeugdmonitor, CBS
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1.2.2 Halt-afdoeningen20
Halt-afdoeningen onder jongeren (12 tot 18 jaar) naar geslacht

In 2011 zijn ruim 17 duizend Halt-afdoeningen van 12- tot 18-jarige jongeren afgedaan door de
Halt-bureaus in Nederland. Dat zijn er bijna 300 meer dan in 2010, een stijging van 1,6 procent. Het is
voor het eerst sinds 2007 dat het aantal afdoeningen niet is gedaald.
In 2007 waren er het nog ruim 23 duizend Halt-afdoeningen. Het aandeel meisjes in het totale aantal
Halt-afdoeningen is de afgelopen drie jaar constant gebleven en was ook in 2011 een kwart.

1.3 Dark figure
We hebben nu de geregistreerde criminaliteit bekeken: delicten die zijn vastgelegd in
politiestatistieken. Een kanttekening hierbij is dat er ook een aantal niet geregistreerde delicten is
(‘dark figure’) die dus niet in deze statistieken zijn opgenomen 21. Geschat wordt dat ongeveer een
derde van de gepleegde delicten wordt gemeld bij de politie22. Als de politie vindt dat er geen sprake
is van een misdrijf, wordt er geen proces-verbaal opgemaakt en worden ook deze delicten dus niet
meegeteld.
Bij het vaststellen van de dark figure via slachtofferenquêtes loopt men tegen problemen aan zoals
het ontbreken van slachtofferloze delicten en dat het vooral gaat om de veelvoorkomende
criminaliteit, omdat weinig mensen betrokken zijn bij ernstige misdrijven. Men zou wel achter een
deel van de dark figure kunnen komen door middel van daderenquêtes: het zelf rapporteren van
delicten.

20 Jaarrapport 2012, Landelijke Jeugdmonitor, CBS
21 Criminaliteit en Rechtsstaat. Maatschappijwetenschappen, Uitgeverij Essener, 2008
22 Criminaliteit en rechtshandhaving, CBS
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Uit daderenquêtes van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum kwamen de
volgende resultaten naar voren 23:

23 A.M. van der Laan en M. Blom. Jeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010. Cahier 2011-2
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1.4 Recidive
Recidivecijfers zijn belangrijk bij het schetsen van een beeld van het aandeel van jongeren in de
criminaliteit. Niet alleen is recidive relevant omdat recidive onderdeel is van de totale criminaliteit,
maar ook omdat een weigering van de VOG invloed kan hebben op het terugvallen in crimineel
gedrag24.
Prevalentie van tweejarige algemene recidive onder 12- t/m 17-jarige
strafrechtelijke daders met een strafzaak afgedaan in de periode 2002-2007 (%)

In deze figuur zien we hoeveel procent van de strafrechtelijke daders van 12 tot 17 jaar binnen twee
jaar opnieuw met justitie in aanraking komen. We zien dat de tweejarige algemene recidive sinds
2006 licht gedaald is naar ongeveer 37% in 200725.

1.5 Aanvragen en afwijzingen van de VOG
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in april 2011 een factsheet gepubliceerd waarin
duidelijk wordt dat 63 van de 15.500 VOG-aanvragen van jongeren in 2010 zijn afgewezen. Ruim
1200 jongeren tot en met 24 jaar kunnen elk jaar, omdat zij geen VOG krijgen, niet aan de door hen
gewenste baan, stage of opleiding beginnen26.
Hier moet rekening gehouden worden met het feit dat niet elke jongere daadwerkelijk een VOG
aanvraagt. Jongeren durven vaak de stap tot het aanvragen van een VOG bij voorbaat al niet te
nemen. Zij worden vaak al door hun omgeving op de hoogte gesteld dat een aanvraag
hoogstwaarschijnlijk kansloos voor hen zal zijn. Dit zien we terug in de interviews die we afgenomen
hebben bij risicojongeren 27.

24 Zie deelvraag 4, blz. 29
25
26

“Wordt onze jeugd braver?”, Secondant, 18 oktober 2011
“Jeugdzonde, eeuwig zonde?”, mr. E.G. Kurtovic

27 Zie deelvraag 5, blz. 37
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1.6 Conclusie
Ten eerste zagen we dat de criminaliteit een piek heeft tussen de 12 en 24 jaar: de jeugdcriminaliteit.
Vervolgens zagen we dat bepaalde delicten worden afgedaan via het OM en minder ernstige delicten
of bij ‘first offenders’ via bureau Halt. Dit onderscheid hebben we gemaakt doordat slechts OMafdoeningen van belang zijn voor het verkrijgen van een VOG. Halt-afdoeningen komen namelijk niet
op het strafblad. Toch hebben we allebei de afdoeningen bekeken om het beeld van de
jeugdcriminaliteit zo volledig mogelijk te schetsen.
Bij het beschouwen van criminaliteitscijfers dient er dus ook rekening gehouden te worden met de
ongeregistreerde criminaliteit (dark figure), opgemaakt uit daderenquêtes. In werkelijkheid liggen de
criminaliteitscijfers dus hoger dan geregistreerd is.
Voor de recidivecijfers van jongeren geldt dat in 2005 ongeveer 40% van de jongeren met een
strafzaak die afgedaan was in 2002 – 2007 is gerecidiveerd. De recidivecijfers zijn licht gedaald na
2006.
Ruim 1200 jongeren tot en met 24 jaar kunnen elk jaar, omdat zij geen VOG krijgen, niet aan de door
hen gewenste baan, stage of opleiding beginnen. We moeten hierbij rekening houden met jongeren
die de VOG in eerste instantie al niet aanvragen doordat zij denken dat ze toch al kansloos zijn.
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2. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van jeugdcriminaliteit?
2.1 Inleiding
2.1 Inleiding
2.2 Oorzaken jeugdcriminaliteit
2.3 Oorzaken voor criminaliteit uitgedrukt in theorieën
2.4 Gevolgen van criminaliteit
2.5 Conclusie
Uit onderzoek blijkt dat mensen vooral in hun adolescentieperiode, van 16 tot 23 jaar, delicten
plegen. Sommige jeugdige delinquenten plegen veel en verschillende delicten en gaan daar ook
langer mee door, de recidivisten.
Voor de oververtegenwoordiging van jeugdige delinquentie28 zijn enkele verklaringen, die wij in deze
deelvraag behandelen.

2.2 Oorzaken van jeugdcriminaliteit29






Het opzoeken van grenzen en het overschrijven van maatschappelijke normen hoort bij het
opgroeien. De meeste delinquenten stoppen dan ook na verloop van tijd met het plegen van
misdrijven. Soms ook omdat ze de risico’s niet meer aandurven, maar vaak ook omdat ze te veel
verliezen hebben als ze betrapt worden, zoals een vriendje of vriendinnetje of de kans op een
goede baan. Hun belang om zich te conformeren aan de maatschappelijke spelregels neemt dan
toe.
Veel jongeren worden geconfronteerd met tal van sociale problemen, zoals gokverslaving,
overmatig drugsgebruik, problematische relaties met hun ouders en problemen met school. Vaak
ontbreken de nodige sociale vaardigheden om deze problemen te lijf te gaan. Hierdoor verliezen
zij hun band met de samenleving en zijn niet langer in staat om zich een ‘normale’ plaats in de
samenleving te verschaffen.
Algemeen aanvaard is de opvatting dat segregatie de kans vergroot om met politie en justitie in
aanraking te komen. Als dader maar ook als slachtoffer. Met segregatie bedoelen we hier dat
iemand geen kans heeft op een normale baan en dus is uitgesloten van het economische leven
en daardoor geen perspectief heeft op sociale mobiliteit en maatschappelijke participatie.

28 Grafiek “Aangehouden verdachten naar leeftijd in jaren 2006” in deelvraag 1.1 blz. 9
29 Criminaliteit en Rechtsstaat. Maatschappijwetenschappen, Uitgeverij Essener, 2008
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2.3 Oorzaken van criminaliteit uitgedrukt in theorieën30
De volgende theorieën over de oorzaken van criminaliteit bestaan:
Sociobiologische theorie (Edward Wilson)
De sociobiologische theorie zoekt de oorsprong van sociaal gedrag bij dieren en mensen bij de
evolutionaire oorsprong.
Er wordt naar biologische verklaringen gezocht voor afwijkend/crimineel gedrag.
Aangeleerd-gedragtheorie (Edwin Sutherland)
De aangeleerd-gedragtheorie gaat ervan uit dat iedere vorm van gedrag aangeleerd kan worden door
de omgeving waarin men opgroeit. Wanneer kinderen en jongeren intensief contact hebben met
anderen die al crimineel gedrag vertonen, zullen zij zelf ook crimineel worden: de socialiseerders zijn
bepalend.
Criminelen hebben ook doelen in het leven, alleen hebben zij het verkeerde gedrag aangeleerd om
hun doelen te kunnen verwezenlijken.
Gelegenheidstheorie/rationele keuzetheorie (Marcus Felson)
Volgens de gelegenheidstheorie wordt het niveau van criminaliteit bepaald door de aanwezigheid
van potentiële daders, de aanwezigheid van geschikte doelwitten en de afwezigheid van voldoende
sociale bewaking: de gelegenheid maakt de dief.
Gebaseerd op de rationele keuzetheorie (oorspronkelijk een economische theorie van Adam Smith):
de mens is een rationeel denkend wezen dat kosten en baten tegen elkaar af kan wegen en
vervolgens een rationele keuze maakt.
Anomietheorie (Robert Merton)
In de anomietheorie wordt criminaliteit verklaard door de maatschappelijke ongelijkheid.
Omdat de erkende en wettige middelen om zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder te
komen oneerlijk zijn verdeeld lukt het dan ook niet iedereen om hoog op deze maatschappelijke
ladder te komen. De één accepteert zijn beperkingen, de ander vlucht tot niet-legitieme middelen.
Anomie: deze vorm van normloosheid.
Etiketteringstheorie (Howard Becker)
Volgens de etiketteringstheorie worden personen gestimuleerd zich als crimineel te gedragen
wanneer zij als zodanig bestempeld/geëtiketteerd worden.
Bindings- of integratietheorie (Travis Hirschi)
De bindingstheorie zegt dat we ons nog redelijke netjes gedragen omdat we bindingen hebben die
we niet zomaar op het spel willen zetten. Mensen bij wie deze bindingen ontbreken, zijn eerder
geneigd te vervallen tot onmaatschappelijk en crimineel gedrag.
Zo zou door het herstellen van bindingen, criminaliteit kunnen worden bestreden.
Socialecontroletheorie (Sampson en Laub)
Hoe minder de informele sociale controle en hoe slechter de relatie met de ouders is, des te meer
kans op crimineel gedrag.
In deze theorie wordt er veel belang gehecht aan formele (politie en justitie) en informele (ouders,
leraren) sociale controle/straffen. Als er slechte bindingen zijn, een probleem dat Hirschi als oorzaak
van criminaliteit aandroeg, ontstaat volgens Sampson en Laub een slechte sociale controle die
volgens hen juist criminaliteit veroorzaakt.

30 Criminaliteit en Rechtsstaat. Maatschappijwetenschappen, Uitgeverij Essener, 2008
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2.4 Wat zijn de gevolgen van criminaliteit?31
Er bestaan materiële en immateriële gevolgen van criminaliteit voor de maatschappij:
Materiële gevolgen van criminaliteit:
 Directe financiële schade aan burgers, bedrijven en overheid (schade thuis, ziekenhuis).
 Indirecte financiële schade. Door veel winkeldiefstallen wordt de schade doorberekend aan de
klant, ook oplopende verzekeringspremies.
 Kosten voor de bestrijding van criminaliteit.
Immateriële gevolgen van criminaliteit:
 Gevoelens van onveiligheid
 Problemen door de inbreuk op de geestelijke en lichamelijke integriteit (geweld- en seksuele
delicten) of op de eigen levenssfeer (inbraak)
 Vermijdingsgedrag (’s avonds niet meer naar buiten)
 Psychosomatische problemen (angst, slaap- en concentratieproblemen)
 Aantasting van het rechtsgevoel van mensen

31 Criminaliteit en Rechtsstaat. Maatschappijwetenschappen, Uitgeverij Essener, 2008
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2.5 Conclusie
Oorzaken van jeugdcriminaliteit
 Het opzoeken van grenzen en het overschrijden van maatschappelijke normen als deel van het
opgroeien
 Confrontatie met sociale problemen in de jeugd
 Uitsluiting van het economische leven en daardoor geen perspectief op sociale mobiliteit en
maatschappelijke participatie
Oorzaken uitgedrukt in theorieën
 Sociobiologische theorie
 Aangeleerd-gedragtheorie
 Gelegenheidstheorie/rationele keuzetheorie
 Anomietheorie
 Etiketteringstheorie
 Bindings- of integratietheorie
 Socialecontroletheorie
Voor criminaliteit bestaan er materiële en immateriële gevolgen:
Materiële gevolgen van criminaliteit
 Directe financiële schade aan burgers, bedrijven en overheid
 Indirecte financiële schade
 Kosten voor de bestrijding van criminaliteit
Immateriële gevolgen van criminaliteit
 Gevoelens van onveiligheid
 Problemen door de inbreuk op de geestelijke en lichamelijke integriteit of op de eigen
levenssfeer
 Vermijdingsgedrag
 Psychosomatische problemen
 Aantasting van het rechtsgevoel van mensen
In de eindconclusie zullen we de oorzaken voor criminaliteit nog terugzien wanneer we uitzoeken of
de VOG ook eventueel een preventieve werking zou kunnen hebben.
Zoals we hebben gezien speelt leeftijd een belangrijke rol bij criminaliteit.
Met het oog op de gevolgen die criminaliteit met zich mee brengt, is het van belang dat criminaliteit
op jonge leeftijd zo veel mogelijk voorkomen wordt.
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3. Hoe wordt de VOG op dit moment toegepast?
3.1 Opzet
Een korte weergave van wat de VOG inhoud en hoe deze ongeveer in zijn werk gaat gaven wij al
eerder. Nu zullen we echter dieper op het VOG-beleid in gaan aan de hand van de volgende punten.
3.1 Opzet
3.2 Wat is de VOG?
3.3 Hoe wordt een VOG aangevraagd?
3.4 Welke veranderingen zijn in het VOG-beleid opgetreden?
3.5 Wat zijn de beleidsregels die het COVOG hanteert bij het maken van de afweging?
3.6 Welke screeningsprofielen hanteert het COVOG?
3.7 Wat zijn veranderingen in het VOG-beleid m.b.t. jongeren?
3.8 Conclusie
Bij de uitwerking van de beleidsregels zullen wij de beleidsregels behandelen die op 1 juli 2008 in
werking zijn getreden. Zij vervingen de beleidsregels uit 2004.

3.2 Wat is de VOG?
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van iemand
geen bezwaar oplevert voor het kunnen verkrijgen van een betaalde baan en/of een baan als
zorgvrijwilliger. Een Verklaring Omtrent Gedrag staat ook wel bekend als een ‘bewijs van goed
gedrag’. Een VOG kan in verschillende gevallen worden gevraagd. Vaak gebeurt dat voor het
vervullen van een functie waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen,
geld of goederen. Ook is een VOG echter vereist bij adoptie of wanneer je een visum aanvraagt voor
bijvoorbeeld het studeren in het buitenland.
De VOG is al in werking sinds 1955, deze werd voor 2004 echter beoordeeld en afgegeven door de
burgemeester. Nu valt het verstrekken van de VOG onder verantwoordelijkheid van de minister van
Justitie.
Iedere verklaring moet door de persoon in kwestie zelf aangevraagd worden bij de gemeente waarin
hij/zij ingeschreven staat. De gemeente stuurt de aanvraag door naar het Centraal Orgaan Verklaring
Omtrent het Gedrag (COVOG). Met ingang van 1 januari 2006 bedragen de kosten voor een VOG
€30,05. Dit bedrag moet door de aanvrager worden betaald. Bij weigering kan de aanvrager bezwaar
maken bij dezelfde staatssecretaris die de VOG in eerste instantie geweigerd had. Bezwaar kan
gemaakt worden door een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Naar aanleiding van
het bezwaarschrift krijgt iemand de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten in een
(telefonische) hoorzitting.
Het COVOG, als onderdeel van Dienst Justis, geeft op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens (Wjsg) namens de Minister van Veiligheid en Justitie verklaringen omtrent het gedrag af
aan natuurlijke personen (VOG-NP) en rechtspersonen (VOG-RP). Een natuurlijk persoon is een
persoon met een juridische erkenning. Een rechtspersoon is een organisatie die dezelfde
verplichtingen aangaat als natuurlijke personen, maar in een juridische 'eenheid' zijn vormgegeven.
Inhoudelijk wordt er gekeken naar overtredingen tot 4 jaar geleden en naar misdrijven tot 20 jaar
geleden, zedendelicten kunnen altijd worden meegewogen. Overtredingen zijn minder ernstige
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strafbare feiten en misdrijven zijn meer ernstige strafbare feiten 32. Informatie die ouder is dan 4
respectievelijk 20 jaar geleden wordt dus niet meegenomen. Ook wordt niet naar informatie gekeken
die mogelijk wel bestaat, maar volgens het COVOG in de wet niet van belang is voor de gevraagde
doelen en taken.
Een VOG wordt binnen 4 weken afgegeven als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager geen strafbare
feiten op zijn naam heeft staan. Wanneer er feiten worden gevonden in het Justitieel Documentatie
Systeem, volgt altijd een onderzoek in de justitiële gegevens en wordt bekeken of deze een
belemmering vormen voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Er wordt hierbij geen
onderscheid gemaakt tussen loondienst en vrijwilligerswerk. Als er door de aanvrager strafbare
feiten zijn gepleegd, ontvangt hij/zij binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing.
Ook voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP)
onderzoekt het COVOG of de onderneming en alle werknemers met sleutelposities binnen deze
onderneming in aanraking zijn geweest met justitie. Als uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte
rechtspersoon en/of de natuurlijke personen geen strafbare feiten op hun naam hebben staan,
wordt de VOG-RP afgegeven. Is wel sprake van strafbare feiten, dan wordt beoordeeld of deze
relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG-RP is aangevraagd. Binnen acht weken na
ontvangst van uw aanvraag neemt het COVOG een beslissing op de aanvraag.
Over de VOG-RP zullen we in de rest van ons profielwerkstuk echter niet meer terugkomen. Wij
focussen op de VOG-NP.33

3.3 Hoe wordt een VOG aangevraagd?
De VOG kan alleen aangevraagd worden door de desbetreffende persoon. Hij wordt aangevraagd
door het aanvraagformulier bij de gemeente in te leveren. Op het aanvraagformulier vullen de
aanvrager en de organisatie of instelling hun gegevens in. Ook vult de organisatie/instelling in wat
het doel van de aanvraag is en binnen welk screeningsprofiel34 de functie valt. Daarnaast wordt nog
aangegeven of er bijzondere omstandigheden zijn met betrekking tot de aanvraag. Een bijzondere
omstandigheid kan zijn dat een schoonmaker op een kinderdagverblijf zal gaan schoonmaken, dit zal
dan mee worden gewogen35.
De gemeente stuurt vervolgens het formulier door naar Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het
Gedrag (COVOG). Het COVOG beslist hier namens de minister van Justitie of iemand de VOG wel of
niet krijgt.

32 Criminaliteit en Rechtsstaat. Maatschappijwetenschappen, Uitgeverij Essener, 2008
33

Mezzo advies Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen

34 Zie deelvraag 3.6, blz. 25
35 Aanvraagformulier, VOG Natuurlijke Personen
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3.4 Welke veranderingen zijn in het VOG-beleid opgetreden?
In 2002 is de Wet op de justitiële documentatie gewijzigd in de Wet justitiële gegevens. In deze wet
is de regeling opgenomen voor de Verklaring Omtrent het Gedrag.
Sinds de nieuwe procedure die op 1 april 2004 in werking is36, is de afgifte van de VOG op landelijk
niveau georganiseerd37. De VOG wordt niet meer door de burgemeester in de gemeente waar
iemand woont, maar onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie verstrekt. Op deze
wijze kan het gehele justitiële register bekeken worden, zo ook politieregisters.
Bij die beslissing worden niet alleen onherroepelijke veroordelingen, maar ook transacties, sepots en
nog openstaande zaken betrokken. Zowel voor jeugdigen als voor volwassenen worden zaken tot
tenminste vier jaar terug meegewogen en voor sommige delicten is die termijn nog langer38.
De Minister van Justitie heeft in januari 2007 de regels aangescherpt voor de afgifte van een VOG
aan mensen die tijdens het beoefenen van een functie te maken krijgen met
afhankelijkheidsrelaties39 en die in het Justitiële Documentatie Systeem voorkomen ten aanzien van
een zedenmisdrijf40.

36 Brochure De Verklaring Omtrent het Gedrag, Uitgave Ministerie van Justitie. Gewijzigde herdruk, juli 2008
37 VOG-expertisecentrum
38 Zie de beleidsregels deelvraag 3.5, blz. 22
39 Hiermee worden relaties tussen mensen bedoeld, waarbij er mensen van jou afhankelijk zijn en waar jij dus het gezag

draagt. Vb.: adoptie, docent, gezondheidszorg.
40 Brochure De Verklaring Omtrent het Gedrag, Uitgave Ministerie van Justitie. Gewijzigde herdruk, juli 2008
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3.5 Wat zijn de beleidsregels die het COVOG hanteert bij het maken van de
afweging?41
In behandeling nemen van de aanvraag
Ten eerste wordt de VOG-aanvraag pas in behandeling genomen door het COVOG wanneer deze
aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. Er is voldaan aan de vereisten die de Algemene wet bestuursrecht stelt aan het in behandeling
nemen van een aanvraag. Dat houdt in dat er gegevens ontbreken voor het onderzoek, waardoor
er geen volledig beeld gevormd kan worden. De aanvrager moet hierbij echter wel de kans
gekregen hebben deze gegevens nog aan te vullen.
b. Een onderzoek naar het gedrag van de aanvrager is noodzakelijk om, gelet op het doel van de
aanvraag, een risico voor de samenleving te beperken.
Een onderzoek naar het gedrag van de aanvrager is in ieder geval noodzakelijk wanneer:
1. de VOG wettelijk is voorgeschreven;
2. de VOG wordt aangevraagd voor het aangaan of voortzetten van een betaalde of niet-betaalde
werkrelatie, voor het aanvragen van een visum of voor emigratie;
3. een rechtspersoon aan een eenmanszaak vraagt een VOG te overleggen voor het aangaan van
een zakelijke overeenkomst met deze rechtspersoon.
Bij sommige aanvragen is het onderzoek naar het gedrag dus niet noodzakelijk. Een voorbeeld hierbij
is een persoon die een VOG aanvroeg voor de persoon waaraan hij zijn paard zou verkopen. Hij wilde
wel eerst zeker weten dat de man geen strafbare feiten op zijn geweten had. Geen van de hierboven
genoemde punten is aan de orde. Deze aanvraag is dan ook niet in behandeling genomen 42.
Continue screening
Een continue screening vindt plaats bij taxikaarthouders. Dit houdt in dat het COVOG doorlopend
beoordeelt, naar aanleiding van signalen van de Justitiële informatiedienst (JustID), de
betrouwbaarheid van de personen binnen de desbetreffende beroepsgroep. Wanneer het COVOG
tot de conclusie komt dat er inderdaad een strafbaar feit in de Justitiële Documentatie is opgedoken
die belemmerend kan zijn voor de uitoefening van de functie, dan informeert het COVOG de
desbetreffende toezichthouder daarover. Deze kan vervolgens zelf bepalen of hij de betrokkene
vraagt een nieuwe VOG aan te vragen.
Sinds juli 2012 is bekend dat in 2013 ook gestart zal worden met een continue screening van
medewerkers bij kinderdagverblijven, gastouders en peuterspeelzalen 43.
Beoordeling van de aanvraag
Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gekeken naar de terugkijktermijn en vervolgens wordt een
objectieve en een subjectieve beoordeling gemaakt.
Terugkijktermijn
De terugkijktermijn van een zedendelict is niet in duur beperkt en mag dus altijd meegenomen
worden in de afweging door het COVOG.
Voor alle andere gevallen wordt een terugkijktermijn van vier jaar gehanteerd, maar ook hier zijn
uitzonderingen waarbij een andere terugkijktermijn gehanteerd wordt:
a. Als het COVOG vaststelt dat het om een functie gaat met hoge integriteiteisen 44 geldt een
terugkijktermijn van tien jaar.
41 Beleidsregels VOG-np en VOG-rp, Staatscourant 2012, nr. 16054, 31-07-2012
42 Interview met Jasper Vonk, COVOG
43 “Start continue screening in de kinderopvang in 2013”, Rijksoverheid, 11-07-2012
44 Hieronder vallen bijvoorbeeld: tolken/vertalers, buitengewoon opsporingsambtenaren, werkzaam bij het Openbaar

Ministerie, personen werkzaam in de nucleaire sector of toegang hebben tot kerncentrales.
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b. Als de VOG-aanvraag samenhangt met een bijzondere wet of regeling waarin een andere termijn
is opgenomen of wanneer de aanvraag samenhangt met de duur van een vergunning. Twee
voorbeelden hiervan zijn vergunningen voor taxichauffeurs en leden van een schietvereniging:
- Iedere vijf jaar verloopt de geldigheidsduur van de vergunning van taxichauffeurs , zij moeten
daarom iedere vijf jaar ook een nieuwe VOG aanvragen. Om deze reden is ook de
terugkijktermijn vijf jaar.
- Er wordt een andere terugkijktermijn gehanteerd als het gaat om het lidmaatschap van een
schietvereniging. Voor het verkrijgen van een vergunning hiervoor, wordt een
terugkijktermijn van acht jaar gehanteerd.
c. Bij bijzondere weigeringsgronden wordt een terugkijktermijn van 20 jaar gehanteerd. Bijzondere
weigeringsgronden kunnen inhouden: iemand die veroordeeld is voor moord vraagt een VOG
aan voor de functie van docent. Of iemand die veroordeeld is wegens stalking van kinderen
vraagt een VOG aan voor werk met kinderen.
d. Wanneer een persoon een vrijheidsbenemende straf onderging tijdens de terugkijktermijn,
wordt de terugkijktijd verlengt met het aantal jaren dat de vrijheidsbeneming heeft geduurd. Er
moet namelijk gekeken worden naar de periode dat een persoon zich vrij heeft kunnen bewegen
in de samenleving.
Het objectieve criterium
In het objectieve criterium worden de volgende gegevens meegewogen:
1. De justitiële gegevens;
2. de eventuele herhaling ervan;
3. het risico voor de samenleving;
4. of deze gegevens een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de
functie/taak/bezigheid.
Justitiële gegevens
Welke justitiële gegevens worden meegewogen:
- Relevante justitiële gegevens worden meegewogen;
- Ook de inhoud van een dagvaarding van een zaak die verder niet vervolgd is;
- Beleidssepots kunnen ook een rol spelen bij de beoordeling van een aanvraag.
Bij beleidssepots gaat het om sepots op basis van het opportuniteitsbeginsel (vervolging is niet in het
algemeen belang) of doordat er een keuze gemaakt moet worden tussen zware misdrijven en lichte
misdrijven doordat het rechterlijk apparaat overbelast is. Technische sepots worden logischerwijs
niet meegewogen. Een beslissing tot een technisch sepot komt namelijk tot stand door gebrek aan
bewijs of doordat een verdachte niet schuldig is.
Herhaling
In dit objectieve criterium wordt er slechts gekeken of er een risico voor de samenleving ontstaat,
wanneer de aanvrager het eerder gepleegde delict herhaalt in zijn nieuwe functie/taak/bezigheid,
waarvoor hij/zij nu de VOG aanvraagt.
Risico voor de samenleving
Als er sprake is van een risico voor de samenleving wordt bepaalt waar het risico mee te maken
heeft45:
- Informatie
- Zakelijke transacties
- Geld
- Proces
- Goederen
- Aansturen organisatie
- Diensten
- Personen
Op basis hiervan kan bepaalt worden of een justitieel gegeven relevant is voor de beoogde functie.

45 Zie de screeningsprofielen deelvraag 3.6, blz. 25
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Belemmering voor een behoorlijke uitoefening van de functie/taak/bezigheid
Of het delict een belemmering vormt ligt aan de aard van het delict in relatie tot de locatie waar de
werkzaamheden voor de functie zullen worden verricht.
Personen die een zedendelict hebben gepleegd zullen nooit een functie kunnen hebben waarbij
andere personen afhankelijk van hen zijn en waar zij het gezag dragen, ook zullen zij nooit op een
plaats kunnen werken waar zich kwetsbare personen46 bevinden. Volgens het COVOG levert een
gepleegd zedendelict ten alle tijden een belemmering op voor de behoorlijke uitoefening van de
functie/taak/bezigheid.
Het subjectieve criterium
Bij het subjectieve criterium wordt bekeken of het belang dat de aanvrager heeft bij het verkrijgen
van de VOG zwaarder weegt dan het belang van de samenleving en de risico’s die bij het objectieve
criterium zijn vastgesteld.
T.a.v. het gepleegde delict wordt meegewogen:
- De afdoening van de strafzaak;
- het tijdsverloop;
- het aantal voorafgaande zaken;
- of de persoon minderjarig was ten tijde van het plegen van een strafbaar feit.
Ook politiegegevens mogen worden meegewogen. Deze voorvallen kunnen weliswaar niet voor de
rechter gekomen zijn, maar ze helpen wel een duidelijk beeld te schetsen van de aanvrager.
Bijzondere weigeringsmogelijkheid VOG
De VOG kan geweigerd worden, wanneer buiten de terugkijktermijn in het Justitieel Documentatie
Systeem (JDS) een strafbaar feit wordt vermeld waarvan de aard en de ernst zodanig zijn dat het een
belemmering oplevert voor behoorlijke uitoefening van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.
In de voorafgaande twintig jaren moeten dan één van de volgende gegevens zijn aangetroffen:
- Een misdrijf waarop een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer is gesteld en de aanvrager is
veroordeeld tot:
1. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf of jeugddetentie;
2. de maatregel van terbeschikkingstelling aan de staat (TBS);
3. plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.
- Wanneer er justitiële gegevens bestaan over misdrijven die zijn gepleegd tegen kinderen,
waarvoor de aanvrager is veroordeeld en de VOG wordt aangevraagd voor een functie waarbij
met kinderen gewerkt zal worden.

46 Zie definitie ‘kwetsbare personen’ blz. 8
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3.6 Welke screeningsprofielen hanteert het COVOG?
Vanaf 1 december 2011 gelden volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie de onderstaande
screeningsprofielen voor mensen die een VOG aanvragen.
Er zijn twee soorten profielen: een algemeen en een specifiek screeningsprofiel. De risicogebieden
van het algemeen screeningsprofiel en de specifieke screeningsprofielen geven weer welke risico’s
zich voor kunnen doen wanneer iemand met een crimineel verleden aan de slag gaat bij een
bepaalde functie.
Voorbeeld: een man heeft 3 jaar geleden fraude gepleegd en wil nu werken als beleggingsadviseur.
De VOG zal hem niet worden afgegeven omdat het gepleegde delict binnen 4 jaar valt en het
gepleegde delict onder het risicogebied ‘geld’ valt, iets wat van belang is bij de functie die de man uit
wil voeren.
Algemene screeningsprofielen
Het algemene screeningsprofiel is onderverdeeld in 8 risicogebieden:
•
Informatie
•
Geld
•
Goederen
•
Diensten
•
Zakelijke transacties
•
Proces
•
Aansturen organisatie
•
Personen
Dit zijn risicogebieden omdat hier sprake is van macht: macht over personen, macht over informatie,
macht over geld en dergelijke. Er kan een risico voor de samenleving ontstaan als macht over één of
meer van deze risicogebieden toegekend wordt aan een persoon die in het verleden niet
betrouwbaar met dit soort verantwoordelijkheden is omgegaan.
Binnen een functie kunnen er ook meerdere screeningsprofielen van toepassing zijn.
Specifieke screeningsprofielen
Naast bovenstaande risicogebieden is er een aantal specifieke screeningsprofielen ontwikkeld,
speciaal voor bepaalde beroepsgroepen en/of bepaalde doelen, afgeleid van de algemene
risicogebieden:
•
Politieke ambtsdragers
•
Visum en emigratie
•
(Buitengewoon) opsporingsambtenaar
•
Vakantiegezinnen en adoptie
•
Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier
•
Exploitatievergunning
•
Juridische dienstverlening
•
Onderwijs
•
Taxibranche: chauffeurskaart
•
Taxibranche: ondernemersvergunning
•
(Gezins)voogd bij voogdijinstellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en
maatschappelijk werker
•
Beëdigd tolken en vertalers
•
Lidmaatschap schietvereniging
•
Financiële dienstverlening
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3.7 Wat zijn de veranderingen in het VOG-beleid m.b.t. jongeren?
De minderjarige leeftijd wordt meegewogen47
In augustus 2011 is het meewegen van de minderjarige leeftijd ten tijde van het plegen van een
delict een verplicht onderdeel geworden in de beoordeling van het COVOG.
Voordat dit een verplicht onderdeel was, werd voor minderjarigen en jongvolwassenen hetzelfde
beoordelingskader toegepast als bij meerderjarigen. Het enige verschil was dat Halt-afdoeningen
geen invloed hadden op het wel of niet afgeven van de VOG. Halt-afdoeningen staan namelijk niet in
het JDS vermeld.
Om een aparte behandeling voor minderjarigen te realiseren werd op 4 oktober 2011 een motie
aangenomen door de Tweede Kamer waarin de staatssecretaris wordt opgeroepen dat het COVOG
voortaan bij de beoordeling van VOG-aanvragen voor jeugdigen meerdere dingen zal laten
meewegen. Niet alleen de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd moeten meewegen,
maar ook de ontwikkeling die de dader na het plegen van het delict heeft doorgemaakt. Een
aanleiding hiervoor was onder andere een “Zwartboek van Jeugdreclasseerders” van de VARA
Ombudsman. Hierin gaven jeugdreclasseerders kritiek op het COVOG omdat zij nooit geraadpleegd
werden in het maken van de afweging.
Terugkijktermijn van twee jaar
In het voorjaar van 2013 verwacht staatssecretaris Teeven de regelgeving voor jeugdigen m.b.t. de
VOG nog verder te hebben gewijzigd. Voor jongeren tot 23 jaar, zal dan geen terugkijktermijn van
vier jaar mee worden gehanteerd. Voor deze jeugdigen geldt dan een terugkijktermijn van twee jaar.
Deze verkorte terugkijktermijn geldt niet als het gaat om zeden- of geweldsdelicten. Bij dit soort
ernstige strafbare feiten wordt alsnog een terugkijktermijn van vier jaar gehandhaafd 48.

47 “Jeugdzonde, eeuwig zonde?”, mr. E.G. Kurtovic, in PROCES 2012
48 “Verkorting terugkijktermijn VOG jeugdigen”, Rijksoverheid, Nieuwsbericht, 29-11-2012
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3.8 Conclusie
Zoals we hebben gezien is de VOG een verklaring die afgegeven wordt wanneer iemand geen
strafbare feiten heeft gepleegd die betrekking hebben op de beoogde functie, waaronder vallen:
beroepen, opleidingen en vrijwilligerswerk.
De VOG wordt aangevraagd bij de gemeente, welke het formulier, ingevuld door werkgever en
werknemer, doorstuurt naar het COVOG. In het formulier wordt door de werkgever onder andere
aangegeven binnen welk screeningsprofiel de functie valt. Het screeningsprofiel geeft aan welke
verantwoordelijkheden bij bepaalde functies horen en welke risico’s hieraan verbonden zijn.
Bij het COVOG wordt vervolgens de afweging gemaakt of de VOG wel of niet afgegeven wordt, hierbij
wordt betrokken of het ingevulde screeningsprofiel in verband staat met het strafrechtelijk verleden
van de aanvrager. Het COVOG werkt volgens een vaste procedure.
We zien dat er de laatste jaren steeds meer onderscheid wordt gemaakt tussen jeugdigen en
volwassenen binnen het VOG beleid, zo wordt tegenwoordig de minderjarige leeftijd ten tijde van
het plegen van een delict meegewogen en zal de terugkijktermijn, in 2013 hoogstwaarschijnlijk,
verkort worden tot twee jaar.
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4. Welke positieve en negatieve gevolgen brengt de VOG met
zich mee?
4.1 Inleiding
4.1 Inleiding
4.2 Wat zijn de voordelen van de Verklaring Omtrent het Gedrag?
4.3 Wat zijn de nadelen van de Verklaring Omtrent het Gedrag?
4.4 Wat zijn specifieke nadelen van de VOG voor jongeren?
4.5 Conclusie
Een volgend aspect aan de Verklaring Omtrent het Gedrag is dat het verschillende voor- en nadelen
met zich meebrengt. We nemen eerst de voordelen door en vervolgens de nadelen. Daarnaast
bekijken we specifiek de nadelen van de VOG m.b.t. jongeren, omdat voor hen op bepaalde punten
andere nadelen gelden.

4.2 Wat zijn de voordelen van de Verklaring Omtrent het Gedrag?
Er worden geen personen aangenomen die strafbare feiten hebben gepleegd die betrekking
hebben op de beoogde functie
Een positief gevolg van de Verklaring Omtrent het Gedrag is dat wordt voorkomen dat personen
worden aangenomen die strafbare feiten op hun naam hebben staan die relevant kunnen zijn voor
de beoogde functie. Op deze manier zullen kwetsbare personen zoveel mogelijk beschermd worden.
Een VOG is niet waterdicht te noemen, maar het is wel een zeer zorgvuldig middel49.
Een betrouwbaar beeld
Een voordeel dat voortkomt uit de zorgvuldige procedure is dat een werkgever betrouwbare
informatie krijgt over de potentiële werknemer, tot stand gekomen door de afweging van het
COVOG. Alle justitiële gegevens zijn meegewogen50 en de werkgever kan erop vertrouwen dat de
keuze voor afgifte door een gespecialiseerde en betrouwbare overheidsinstantie is gemaakt. Op deze
manier is de werkgever zorgvuldig te werk gegaan bij de sollicitatieprocedure.
De VOG is het enige middel
De VOG is daarnaast ook het enige middel in onze samenleving om een sollicitant te kunnen
toetsen51. Het is de enige manier voor een werkgever in Nederland om enigszins inzicht te krijgen in
de strafrechtelijke achtergronden van een persoon.
Gegevens veilig bij de overheid
Een voordeel van het VOG-beleid is dat de persoonlijke gegevens van sollicitanten veilig blijven. De
gegevens worden enkel en alleen bekeken door het COVOG die inzage heeft in het justitiële verleden
van een persoon. Wanneer een VOG geweigerd wordt staat er niet op grond waarvan, zo blijft het
gepleegde delict ook voor de werkgever niet bekend en zullen de persoonlijke gegevens niet op
straat komen te liggen52. Wanneer de VOG niet zou bestaan zou wellicht het strafblad aan de
werkgever verstrekt worden. In Zweden en België wordt bijvoorbeeld een uittreksel van het strafblad

49 Zie de beleidsregels deelvraag 3.5, blz. 22
50 Beleidsregels VOG-np en VOG-rp, Staatscourant 2012 nr. 16054, 31 juli 2012
51 Zie bijlage 2: interview met Jasper Vonk, COVOG
52 Zie bijlage 2: interview met Jasper Vonk, COVOG
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gegeven aan de werkgever waarbij de werkgever vervolgens zelf aan de hand van het justitiële
verleden van een persoon de afweging maakt een persoon al dan niet aan te nemen 53.
Buiten dat de werkgever hier niet in gespecialiseerd is, kunnen de persoonlijke gegevens zo ook niet
genoeg gewaarborgd zijn en ongewenst verspreid worden.

53 Jasper Vonk, COVOG
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4.3 Wat zijn de nadelen van de Verklaring Omtrent het Gedrag?
Een baan zorgt juist voor een binding en verkleint de kans op recidive
De VOG weert mensen met een crimineel verleden van bepaalde functies. Het hebben van een baan
kan echter preventief werken tegen criminaliteit, het kan recidive voorkomen 54. Dit kunnen we
terugzien in de bindingstheorie van Travis Hirschi. Volgens Hirschi gedragen mensen zich in het
algemeen redelijk netjes omdat zij bindingen hebben die zij niet op het spel willen zetten 55. Wanneer
zij criminele activiteiten verrichten zullen de gedane investeringen in deze bindingen namelijk voor
niets geweest zijn. De bindingen waar het hier over gaat worden ook wel de drie w’s genoemd: werk,
woning en wijf56. Bij de VOG moet een afweging gemaakt worden tussen de risico’s die een persoon
met zich meebrengt in een bepaalde functie en tussen het bieden van kansen aan deze exmisdadiger.
Zo mag een jonge vrouw die tweemaal is veroordeeld wegens diefstal niet aan de slag op een
kinderdagverblijf. Er wordt een risico op herhaling tijdens het bekleden van die specifieke functie
aanwezig geacht. Terwijl, andersom gezien, het hebben van een baan in het algemeen en het
aangaan van betekenisvolle relaties met cliënten in het bijzonder, deze jonge vrouw juist een zinvolle
levensinvulling geven, die haar er juist van kan weerhouden opnieuw de fout in te gaan 57.
Wanneer je de kans op werk verkleint, vergroot je dus de kans op criminaliteit en recidive.
Als straf ervaren
Een ander groot nadeel is dat een weigering van de VOG voor de aanvrager als een straf wordt
ervaren, terwijl deze hiervoor niet bedoeld is. De VOG is slechts ter preventie 58 van het schaden van
andere personen en het is voor de werkgever om te controleren met wat voor een persoon hij te
maken heeft. Personen worden door de VOG dan wel niet van de vrijheid benomen, maar het zorgt
voor een ander soort uitsluiting buiten de gevangenis. Het is een dubbele straf, een ‘extra straf’, op
de arbeidsmarkt worden de perspectieven door de VOG beperkt waardoor aan nieuwe kansen een
gebrek is. Weigering van de VOG wordt als onredelijk ervaren doordat de straf al uitgezeten is en zij
vervolgens nog steeds niet van de gevolgen van hun daden af zijn. De VOG wordt door sommigen
zelfs als een ergere straf beschouwd dan bijvoorbeeld de voorafgegane taakstraf 59.
Daarnaast wordt de VOG vaak ervaren als een verrassing, omdat, vooral jongeren, vaak niet op de
hoogte zijn van de VOG en de gevolgen die zij met zich mee brengt 60.
Zelfs verdachten geen VOG
Zelfs als verdachte in een zaak, kan de VOG je geweigerd worden. Er hoeft nog geen sprake te zijn
van een veroordeling, een verdenking is voldoende om een dergelijke verklaring af te wijzen 61. Als
voorbeeld een vrouw die verdacht wordt van medeplichtigheid bij een inbraak: haar advocaat
meldde haar dat het nog wel twee jaar kon duren totdat ze een dagvaarding zou krijgen. Tot die tijd
zal haar de VOG niet verstrekt worden en kan zij niet aan de slag, terwijl haar schuld nog nergens
bewezen is. De verklaring kan pas weer aangevraagd worden als de vrouw is vrijgesproken of
wanneer haar zaak onvoorwaardelijk is geseponeerd. Dit is in strijd met één van de uitgangspunten
van de rechtsstaat: de onschuldpresumptie: een verdachte is onschuldig totdat zijn schuld bewezen
is. De ‘extra straf’, namelijk de weigering van de VOG die deze vrouw van haar baan afhoudt, is een
reactie op de vermoede schuld van de vrouw in de rechtszaak, terwijl er juist van de onschuld
uitgegaan moet worden.
54 “Werk doet delinquentie afnemen”, V. van der Geest
55 Criminaliteit en Rechtsstaat. Maatschappijwetenschappen, Uitgeverij Essener, 2008
56 “Werk doet delinquentie afnemen”, V. van der Geest
57 “Verklaring Omtrent Gedrag gewenst?”, mr. E.G. Kurtovic
58 Mr. dr. Miranda Boone, “Geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)”, in VARA De Ombudsman afl.2 21-01-2011
59 “Geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)”, VARA De Ombudsman
60 Zie kennis van de VOG, deelvraag 6.2.2, blz. 43
61 “Solliciteren? Veroordeelden en verdachten, opgepast!”, Steven de Jong
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Een gevolg kan zijn dat personen die dit overkomt het vertrouwen in de rechtstaat verliezen: je
wordt als verdachte afgerekend op feiten waarvan niet eens zeker is of je erbij betrokken bent
geweest, je kunt hierdoor echter wel nét je droombaan mislopen.
Schijnzekerheid
De VOG kan een schijnzekerheid bieden 62, het kan niet alleen zo zijn dat een persoon pas strafbare
feiten zal gaan plegen wanneer hij de functie bekleedt, het kan zelfs zo zijn dat een persoon al jaren
criminele activiteiten verricht, terwijl dit nog nooit ontdekt is. De VOG kan geen enkele garantie
bieden voor de toekomst van een persoon, vanuit het verleden wordt slechts een inschatting
gemaakt. Nu wordt er gesproken over een ‘pop-up’ die verschijnt wanneer er zich een wijziging in
het justitieel verleden van een persoon voordoet, dit om juist de schijnzekerheid te voorkomen63. Nu
zijn er echter voorbeelden van personen die beschikten over een Verklaring Omtrent het Gedrag, en
waarover tussentijdse klachten waren en die tóch gewoon in hun functie konden blijven werken. Dit
laatste is bijvoorbeeld bij Robert M. voorgekomen64.
De VOG discrimineert op basis van vergrijpen uit het verleden
Volgens het VOG Expertisecentrum gaat het vaak om personen die kleine vergrijpen hebben
gepleegd. Personen die zware misdrijven hebben gepleegd vragen immers vaak geen VOG aan omdat
zij al verwachten dat deze hen hoogstwaarschijnlijk geweigerd zal worden. Maar juist op basis van de
kleine vergrijpen die VOG-aanvragers vaak gepleegd hebben, kan geen toekomstvoorspelling worden
gemaakt. Een klein feit waarvoor aan de straf zelfs al voldaan is, zegt volgens het VOG
Expertisecentrum niet genoeg over een persoon om op basis hiervan te toetsen of deze persoon
daadwerkelijk een risico oplevert in de toekomstige functie. De VOG discrimineert op basis van
vergrijpen uit het verleden.
Eens een dief, altijd een dief65
Het gaat niet altijd om zware misdrijven, dan krijg je de VOG immers toch niet en vaak vragen
personen met een zwaar justitieel verleden de VOG daarom niet eens meer aan. Veel mensen die de
VOG aanvragen hebben slechts een klein delict gepleegd. Juist op basis van deze kleine vergrijpen,
waarvoor aan de straf al is voldaan, kan geen toekomstvoorspelling worden gemaakt, het zegt niet
genoeg over een persoon om op basis hiervan te toetsen of deze persoon daadwerkelijk een risico
oplevert in de toekomstige functie.
Bij het VOG-beleid wordt uitgegaan van ‘eens een dief, altijd een dief’. Voor een belangrijk
uitgangspunt in onze rechtsstaat: resocialisatie, is op deze wijze geen plaats. Van het ‘leren door
fouten’ wordt hier niet uitgegaan66.
De VOG sluit ex-gedetineerden uit67
Een volgend nadeel van de VOG is dat het zorgt voor uitsluiting van ex-gedetineerden in de
maatschappij. Om dit nadeel te verduidelijken, zijn er drie aspecten die hierbij van belang zijn: er niet
bij mogen, kunnen en willen horen.
Er niet bij mogen horen kun je terugzien in de tijdelijke afscherming van de gedetineerde in een
gevangenis. De persoon mag tijdelijk geen deel meer uitmaken van het normale maatschappelijke
leven en wordt uitgesloten van de samenleving.
62 “Een soort soa”, Gemiva-SVG Groep
63 Handelingen TK 2011-2012, 64; aan de orde: het verslag van een algemeen overleg over het rapport "Beperkt weerbaar"

(24170, nr. 130)
64 Handelingen TK 2011-2012, 64; aan de orde: het verslag van een algemeen overleg over het rapport "Beperkt weerbaar"

(24170, nr. 130)
65 Interview medewerker VOG-expertisecentrum
66 Telefonisch contact VOG-expertisecentrum
67 “Maatschappelijke uitsluiting van ex-gedetineerden”, Informatiebundel/Reader, 12-10-2011

31

Er niet bij kunnen horen, doordat de samenleving de ex-gedetineerde brandmerkt (etiketteert) en
het hem hierdoor moeilijk maakt op het gebied van bijvoorbeeld banen en verzekeringen.
Het er niet bij willen horen kan veroorzaakt worden door zelfinvulling van de situatie. Exgedetineerden schatten zelf al snel in waar ze “toch geen kans zullen maken” en sluiten zichzelf op
deze manier uit. Een andere vorm van er niet meer bij willen horen kan zijn dat de ex-gedetineerde
diepgewortelde wrok koestert tegen de maatschappij die hem, in zijn ogen, uitgesloten heeft.
Deze drie aspecten kunnen als gevolgen van elkaar fungeren en dit zien we als we het specifiek
toepassen op de VOG.
Het eerste aspect wordt gegeven: een persoon zit een bepaalde straf uit voor het gepleegde delict,
hij mag er dan niet bijhoren. Als de gedetineerde uit de gevangenis komt of als de persoon zijn straf
op een andere manier heeft vervuld, zal het moeilijk worden om werk te vinden. Het grootste deel
van de banen zal voor deze persoon uitgesloten worden door het ontbreken van een VOG en de
persoon wordt hierdoor uitgesloten van het economische leven. Hier zien we het tweede aspect “er
niet bij kunnen horen”. De samenleving plakt het etiket ‘ex-misdadiger’ op een persoon en op deze
manier wordt hem de mogelijkheid ontnomen om weer in de samenleving te integreren.
Dit laatst besproken aspect kan weer leiden tot het volgende: “er niet bij willen horen”. Doordat de
maatschappij de ex-misdadiger uitsluit van bepaalde banen en hij zich daardoor geen deel meer voelt
van de samenleving, kan hij wrok ontwikkelen jegens de maatschappij.
De stempel die de maatschappij op een ex-misdadiger drukt, door onder andere met de VOG
onderscheid te maken tussen personen met en zonder justitieel verleden, kan zo rolbevestigend
werken. Je kunt het zien als een selffulfilling prophecy: de misdadiger wordt als misdadiger
behandelt, hierdoor wordt de misdadiger uitgesloten van banen en functies, de misdadiger gaat
weer crimineel gedrag vertonen doordat hij nergens aan de bak komt en zo niet meer deel kan
nemen in het normale maatschappelijke leven.
Kleinere nadelen68
 Een organisatie moet kosten maken voor de administratie die moet worden bijgehouden. Ook de
verklaring zelf kost de organisatie geld (€ 30,05), omdat dit vaak door deze organisatie vergoed
wordt.
 Tijdens het wachten op de VOG kan de potentiële werknemer of vrijwilliger nog niet aan de slag,
dit veroorzaakt dus vertraging bij de inzet van deze persoon.
 Vooral bij vrijwilligers speelt het extra werk voor de aanvraag van de VOG een rol, wanneer zij
vinden dat het te veel werk kost, zullen zij mogelijk afhaken ‘als het allemaal zo ingewikkeld
moet’.

68 Mezzo advies Verklaring Omtrent Gedrag Natuurlijke Personen
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4.4 Specifieke nadelen van de VOG voor jongeren
Van belang is eerst te vermelden dat bij minderjarigen en jongvolwassenen hetzelfde
beoordelingskader wordt toegepast als bij meerderjarigen. Al is sinds augustus 2011 een verplicht
onderdeel in de beleidsregels dat de minderjarige leeftijd ten tijde van het plegen van het delict
meegewogen wordt69.
Voor jongeren spelen heel andere nadelen dan voor volwassenen, maar doordat de kennis over de
VOG onder jongeren zeer gering is70, zijn jongeren zich niet bewust van de nadelen van de VOG
waarmee zij geconfronteerd kunnen worden wanneer zij een jeugdzonde begaan of al zijn begaan.
Kwetsbare en cruciale levensfase
Ten eerste bevinden jongeren zich in een zeer kwetsbare maar ook zeer cruciale levensfase. Het is
een fase die beslissend is voor jongeren om ofwel te stoppen, ofwel door te gaan met antisociaal
gedrag, waaronder ook crimineel gedrag valt71.
Zoals eerder besproken zorgt het hebben van werk, of het hebben van een opleiding, juist voor een
binding die personen niet op het spel willen zetten.
Maar zoals we bij de omvang hebben gezien, neemt het aantal aanvragen maar ook het aantal
weigeringen van de VOG voor jongeren toe, waardoor elk jaar meer jongeren gehinderd worden bij
het vinden van een baan of bij het afronden of beginnen van opleiding.
Beperking bij opleidingen
We zullen eerst bespreken hoe jongeren dan gehinderd kunnen worden bij het vinden of afronden
van een opleiding.
Voor veel opleidingen is het namelijk nodig om een stage te lopen om de opleiding af te ronden,
maar laat het nou zo zijn dat voor heel veel vrijwilligerswerk, waaronder ook stages vallen, een VOG
nodig is. Bij vrijwilligerswerk op het gebied van het werken met kwetsbare personen is een VOG
meestal verplicht72, bij werknemers in het onderwijs zelfs altijd. Bij bepaalde
kinderopvanginstellingen is er zelfs een VOG-verplichting voor stagiaires die korter dan 3 maanden
stage komen lopen73. Verder gelden bij alle andere stageplaatsen de gewone regels die ook voor
andere werknemers van de betreffende instantie gelden. Ook hier kan de mogelijke stagiaire dus om
een VOG gevraagd worden. Wanneer deze stagiaire delicten heeft gepleegd die betrekking hebben
op de beoogde functie, kan de VOG ook hier geweigerd worden.
Dan zijn er ook nog opleidingen waar je in eerste instantie al niet aan kunt beginnen zonder VOG, de
beveiligingsopleiding is hier een voorbeeld van en ook wordt de VOG tegenwoordig vaak als
ingangseis gesteld voor het volgen van MBO-opleidingen in de zorg, in verband met de verplichte
stages74.
Op deze manier kunnen jaarlijks ruim 1200 jongeren tot en met 24 jaar niet aan de door hen
gewenste baan, stage of opleiding beginnen75.
Studeren en vrijwilligerswerk in het buitenland
Nu hebben we het nog niet eens gehad over studies waarbij jongeren de kans krijgen deze voor korte
tijd in het buitenland voort te zetten. Voor het vertrek naar een studie in het buitenland is namelijk
een visum nodig, en voor een visum is weer een VOG nodig. De jongere valt in het screeningsprofiel:
visum en emigratie. Bij dit screeningsprofiel worden de risico’s getoetst als iemand voor kortere of
langere duur in het buitenland wil verblijven. Er wordt gekeken of de openbare orde van het
69 “Jeugdzonde, eeuwig zonde?”, mr. E.G. Kurtovic in PROCES 2012
70 Zie uitkomsten onderzoek Jasmijn en Emma
71 “Jeugdzonde, eeuwig zonde?”, mr. E.G. Kurtovic in PROCES 2012
72 Bureau Extern
73 kinderopvangtotaal.nl
74 Zie bijlage 2: mailcontact met mr. E.G. Kurtovic
75 “Jeugdzonde, eeuwig zonde?”, Elina Kurtovic in PROCES 2012
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betreffende land in gevaar komt als de persoon tot dat land wordt toegelaten. De openbare orde van
het ontvangende land kan in gevaar komen door het plegen van bijvoorbeeld drugs-, gewelds- en
zedendelicten.
In dit screeningsprofiel vallen natuurlijk ook de mensen die voor vrijwilligerswerk naar het buitenland
zouden willen gaan, ook dit wordt dan onmogelijk gemaakt door het VOG-beleid.
Weinig aandacht voor de persoonlijke situatie
Bij de voordelen hebben we besproken dat er een compleet en goed afgewogen beeld gevormd kan
worden door de zorgvuldige afweging die het COVOG maakt. Het COVOG hanteert inderdaad een
subjectief criterium waarin gekeken wordt naar de ‘omstandigheden van het geval’, er wordt echter
niet gekeken naar de mogelijke vooruitgang die een jongere boekt in de tijd die is verstreken na het
plegen van het delict.
Jongeren met een crimineel verleden belanden vaak bij instellingen die de jongeren begeleiden bij
het vinden van een zinvolle dagbesteding. Deze instellingen worden volgens medewerkers echter
nooit geraadpleegd door het COVOG bij het maken van hun afweging 76. De jeugdreclasseerders die
bij deze instellingen werken, verwijten het COVOG te weinig kennis te hebben van de
omstandigheden waaronder de jongeren de delicten hebben gepleegd en maken zich zorgen over de
jongeren waarvan de VOG geweigerd is. De Titangroep, een organisatie voor re-integratie van
risicojongeren, en Jeugdzorg Utrecht zeggen dat de VOG hun taak om jongeren op het rechte pad te
brengen saboteert. Ze vrezen dat deze jongeren bewust voor de criminaliteit zullen kiezen door deze
maatregel.

76 “Iedereen verdient een tweede kans”, Getuigenissen van jeugdreclasseerders over de nadelige effecten van het VOG-

systeem, Rapport ‘De Ombudsman’, VARA maart 2011

34

4.5 Conclusie
De voordelen van de VOG zijn:
 Er worden geen personen aangenomen die strafbare feiten hebben gepleegd die betrekking
hebben op de beoogde functie
 Een betrouwbaar beeld
 De VOG is het enige middel
 Gegevens veilig bij de overheid
We kunnen stellen dat het VOG-systeem in Nederland in bepaalde opzichten een goede zaak is:
bijvoorbeeld wanneer we kijken naar de omgang met vertrouwelijke gegevens. Waar ze in Zweden
en België een uittreksel van het strafblad aan de werkgever geven zodat de werkgever zelf de
afweging maakt een persoon al dan niet aan te nemen, daar geven we in Nederland slechts aan of
een persoon de VOG wel of niet krijgt zonder verdere toelichting.
De nadelen van de VOG zijn:
 Een baan zorgt juist voor een binding en verkleint de kans op recidive
 Als straf ervaren, ‘extra straf’
 Zelfs verdachten geen VOG
 Schijnzekerheid
 De VOG discrimineert op basis van vergrijpen uit het verleden
 De VOG sluit ex-gedetineerden uit
Nadelen die zwaarder wegen bij jongeren zijn:
 Kwetsbare en cruciale levensfase
 Beperking bij opleidingen
 Studeren en vrijwilligerswerk in het buitenland
 Weinig aandacht voor de persoonlijke situatie
We kunnen concluderen dat ook voor jongeren de VOG grote nadelen met zich mee brengt.
Er dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat zij tot nu toe nooit een VOG hebben
moeten overleggen doordat zij vaak geen banen hebben gehad waar dit voor nodig was, in
tegenstelling tot volwassenen. Daarbij komt dat jongeren wél belanghebbenden zijn in het VOGbeleid en dat zij op de hoogte zouden moeten zijn van de gevolgen die een weigering van de VOG
met zich meebrengt. Zij zouden door deze maatregel namelijk beperkt kunnen worden in
studiekeuze, studieafronding en studie en vrijwilligerswerk uitvoeren in het buitenland.
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5. Wat zijn enkele voorbeelden van ervaringen met de VOG?
5.1 Inleiding
5.1 Inleiding
5.2 Voorbeelden uit de praktijk
5.3 Ervaringen van risicojongeren met de VOG
5.4 Conclusie
Nu we de VOG op theoretisch gebied helemaal uitgezocht hebben, richten wij ons nu op voorbeelden
uit de praktijk. Nadat we enkele voorbeelden van VOG-weigeringen hebben besproken, zullen we
ons richten op de verhalen van risicojongeren waar we mee gesproken hebben bij stichting Titan in
Utrecht, een resocialisatie instelling. Deze risicojongeren lopen herhaaldelijk tegen de VOG aan bij
het zoeken van een baan, opleiding of stage door hun justitieel verleden. Voor hen is de VOG een
obstakel voor de re-integratie.

5.2 Voorbeelden uit de praktijk
Op 9 december 2011 werd door het tijdschrift PROCES een studiedag met als titel: 'Gestraft na de
straf. Justitiële documentatie en de verklaring omtrent gedrag.’ georganiseerd. Op deze dag vertelde
onder andere twee jongeren over hun ervaring met de afwijzing van de VOG. 77




Op deze studiedag vertelde de eerste jongere dat hij in het verleden geen ‘lieve jongen’ is
geweest, maar dat hij nu graag zijn opleiding sociaal en cultureel werk wil afronden. Vanwege
zijn criminele verleden krijgt hij echter geen VOG die voor een afstudeerstage is vereist. Ook voor
een baantje in een sorteerfabriek, waarvoor de jongere in eerste instantie was aangenomen, was
een VOG benodigd. Omdat zijn eerdere aanvraag voor een VOG was afgewezen, durfde hij niet
opnieuw een VOG aan te vragen.
De tweede jongere gaf eveneens aan veel op zijn kerfstok te hebben. Hij heeft een ‘verknipte’
jeugd gehad. Nu de jongere ongeveer een jaar op vrije voeten is, wil hij graag iets positiefs doen
met zijn leven. Vanwege zijn lange waslijst aan gepleegde delicten raadt zijn omgeving hem
echter af om zelfs maar een VOG aan te vragen. ‘Mensen zeggen dat het weggegooid geld is.’
Volgens Jeroen Honhoff directeur van Titan (een organisatie voor re-integratie van
risicojongeren), vragen veel jongeren geen VOG aan omdat ze denken deze toch niet te krijgen.
Risicojongeren kunnen wel worden opgeleid, maar een baan zit er voor hen niet in. Uiteindelijk
willen ze normaal kunnen functioneren net als ieder ander, maar de vereiste VOG belemmert
hen daarbij.

Een voorbeeld van een disproportionele weigering van de VOG voor een jongere werd bekend
doordat deze weigering een discussie teweegbracht over het meewegen van leeftijd ten tijde van het
plegen van een delict78.
 Het ging hier om een student die een VOG aanvroeg voor een stage als kinderwerker, zonder
deze stage kon hij zijn opleiding tot sociaal cultureel werker niet afmaken. Zijn aanvraag werd
afgewezen, omdat uit zijn dossier bleek dat hij in zijn jeugd voor een zedendelict was
veroordeeld.
In de eerder besproken beleidsregels zagen we dat bij het plegen van een zedendelict een
verscherpt toetsingskader geldt om op deze manier kwetsbare personen te beschermen.
77
78

‘Gestra ’ na de straf: jus
le documenta e en de Verklaring Omtrent het Gedrag, Verslag PROCES-studiedag
“Staatssecretaris moet leeftijd meewegen in VOG beleid”, Defence fot children, 18-10-2012
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De Raad van State bepaalde op 5 september 2012 echter dat de staatssecretaris van Veiligheid
en Justitie bij het beoordelen van een VOG-aanvraag de leeftijd waarop het delict is gepleegd
mee had moeten wegen. Dit had hij niet gedaan. Ook was er niet gekeken of de gevolgen van de
weigering disproportioneel zouden zijn nu de student zijn opleiding niet zou kunnen afmaken.
Het zedendelict in de justitiële documentatie van de student bleek uiteindelijk overigens gezien
te kunnen worden als een onhandige versierpoging van een zestienjarige jongen bij een
leeftijdsgenoot.
Enkele korte weergaven van VOG-weigeringen voor jongeren79:


Te beginnen met een voorbeeld van een 20-jarige student80. Tijdens het uitgaan zoende hij met
een 15-jarig meisje, waar hij zich niet van bewust was. Toen het 15-jarige meisje vervolgens te
laat thuis kwam moest zij een smoesje bedenken. In het smoesje speelde de 20-jarige jongen een
rol. Ontucht met een minderjarige zal hem voor altijd achterna zitten en een VOG is nu vrijwel
uitgesloten voor welke functie dan ook.



Een jongen die op 13-jarige leeftijd veroordeeld is voor aanranding, mag op zijn 18de niet als
taxichauffeur werken.



Een jongen van 23 jaar die is veroordeeld voor mishandeling, drugs en oplichting mag niet als
verpakkingsoperator (aan de lopende band) werken.



Een jongen heeft op zijn 23e een transactie van € 450 voldaan voor valsheid in geschrifte, hij
krijgt geen VOG voor het beroep conducteur bij de NS.

79 Zie bijlage 2: mailcontact met mr. E.G. Kurtovic
80 Interview medewerker VOG-expertisecentrum
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5.3 Ervaringen van risicojongeren met de VOG
De volgende vijf voorbeelden zijn afkomstig uit de interviews die wij afgenomen hebben bij stichting
Titan in Utrecht, waarin jongeren ervaringen met ons deelden m.b.t. de VOG.
Om privacyredenen zijn de namen gefingeerd.
Mounir
Mounir heeft vast gezeten voor diefstal en inbraak.
Mounir heeft eerder wel een baan gehad maar was hier via via terecht gekomen waardoor een VOG
voor hem niet vereist was. Een jaar lang is hij werkzaam geweest als koerier.
Tijdens een koeriersklus kwam hij de wijkagente tegen, waarmee hij in zijn verleden vaak in
aanraking was gekomen. Achter de rug van Mounir om heeft de agente zijn baas ingelicht over zijn
verleden. Zijn baas ontsloeg hem daarop onterecht. Tijdens het werkende leven van Mounir had hij
namelijk nooit zijn baas belast door het plegen van strafbare feiten.
“De wijkagente wilde dat ik op het rechte pad zou komen en vervolgens nam ze mij mijn baan af.”
Na dit voorval koos Mounir weer voor de criminaliteit en toen hij daarna weer op zoek ging naar een
baan waarbij wél een VOG vereist was, werd deze hem geweigerd. De komende vier jaar zou hij
zonder baan zitten.
Mounir gaf aan dat hij beter over het plegen van de delicten zou hebben nagedacht als hij had
geweten van de gevolgen die VOG met zich meebrengt. De kennis over de VOG zou volgens hem niet
alles voorkomen hebben, maar het zou zeker in zijn achterhoofd “rondgezworven” hebben.
Ook gaf Mounir aan dat wanneer je kennis hebt over de VOG, je ervoor kiest de gevolgen te
accepteren als je toch criminaliteit pleegt. Nu komt de VOG vaak als een verrassing voor jongeren.
Remco
Remco heeft twee jaar vastgezeten voor een optelling van verschillende delicten, waaronder:
diefstal, geweld en poging tot doodslag. Ten tijde van het plegen van het delict, wist Remco
niet van het bestaan van de VOG. Nadat hij vrijkwam hoorde hij van het bestaan van de VOG, hij
vroeg deze eenmaal aan en deze werd hem geweigerd. Daarna heeft hij hem nooit weer
aangevraagd. Hij solliciteert veel in de hoop dat hij ooit een baan treft waar niet om zijn VOG wordt
gevraagd. Tot nu toe is hem dat nog niet gelukt. Op dit moment woont hij op zichzelf waarbij hij leeft
van een uitkering. Hij wil heel graag bijvoorbeeld magazijnwerk verrichten, maar de komende paar
jaar is dit voor hem niet mogelijk.
Hij geeft zelf aan dat hij “360 graden is omgedraaid” en wil graag een nieuwe kans in de samenleving.
Zelf wacht hij de jaren af tot hij weer in aanmerking komt voor een VOG, maar hij zegt dat hij begrijpt
dat het voor sommige mensen verleidelijk is om in die tussentijd te recidiveren.
Een vriend zei ooit tegen hem: “Een vos verliest nooit zijn streken”, waarop hij antwoordde: “behalve
als de vos dat wil.”
Youssef
Meerdere malen vastgezeten voor onder andere: diefstal, vervalsing en heling. Toen Youssef
vrijkwam uit te gevangenis vertelden vrienden hem dat hij niet in aanmerking zou komen voor een
VOG, waarop hij besloot voor zichzelf te beginnen: een taxibedrijf. Toen hij de vereiste
taxicertificaten behaald had en deze op wilde sturen naar de instelling die de taxikaarten uitgeeft, las
hij in een brief van deze instelling die hem toen pas toegestuurd werd, dat hij ook een kopie van zijn
VOG moest meesturen. Omdat Youssef wist dat een VOG verkrijgen voor hem een kansloze missie
was, vroeg hij hem niet aan. Nu wacht hij tot de terugkijktermijn voor de VOG verlopen is, om
vervolgens opnieuw de taxicertificaten te halen, die maar voor een jaar geldig zijn.
Youssefzei dat hij de VOG een logische maatregel vindt, hij wist ook van het bestaan ervan ten tijde
van het plegen van zijn delicten. Echter, wist hij niet dat de VOG voor hem inhield dat hij na zijn
vrijlating vier jaar lang niet meer aan werk kon komen. Hij gaf aan dat hij dan wel beter had
nagedacht voor het plegen van een delict. Hij zei zelfs dat hij het dan wellicht nooit had gedaan.
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Volgens Youssef zou voorlichting zeker helpen als waarschuwing. Op dit moment heeft hij de VOG
namelijk ervaren als een “sneaky straf”. Hij zei dat niemand hem ooit over de VOG had ingelicht
totdat hij vrijkwam en het van zijn vrienden hoorde.
Youssef gaf ook aan dat hij heel graag wilde werken en dat hij inzetbaar was in de samenleving, maar
dat hij door de VOG lang de zijlijn moet staan en van uitkering moet leven.
Dani
Heeft vastgezeten en wilde liever niet vertellen waarvoor.
Toen Dani een delict pleegde wist hij van het bestaan van de VOG. Hoe deze VOG dan vervolgens in
zijn werk zou gaan wist hij niet precies. Hij gaf aan dat hij de VOG erg onderschat had, door zijn
gebrek aan kennis hierover. Hij besloot geen VOG aan te vragen toen hij vrijkwam, omdat vrienden
hem hadden verteld dat hij kansloos zou zijn. Eerst wilde hij een opleiding volgen, maar nu de VOG
hem ook daarvan weerhoudt door bepaalde opleidingen en stages voor hem uit te sluiten, denkt hij:
“laat dan ook maar.”
Dani ziet de VOG als een groot probleem, omdat volgens hem de regelgeving te streng is en omdat
het COVOG te weinig rekening houdt met de vooruitgang die jongeren boeken.
Hij denkt dat voorlichting over de VOG zeker zal helpen, volgens hem blijven de gevolgen die de VOG
met zich meebrengt dan toch ergens in je hoofd zitten.
Emre
Emre is een aantal keren veroordeeld.
Hij wist ten tijde van het plegen van het delict van het bestaan van de VOG. Deze jongen maakte zich
echter geen zorgen over de eventuele gevolgen die de VOG met zich mee zou brengen, omdat hij
aangaf dat je zulk soort certificaten overal kunt kopen.
Hij zei ook dat hij geen werk heeft en wanneer hij wel werk zou willen, zou hij hier volgens hem toch
geen VOG voor nodig hebben: “je kunt altijd ergens werk vinden als je wil, ook wel ergens zonder
VOG”.
Ook zei Emre: “Als je niet gepakt wordt, heb je ook geen last van de VOG.” Hij denkt dus dat jongeren
met of zonder kennis over de VOG even veel of weinig na zullen denken over het plegen van een
delict als over een gevangenisstraf.
Daarnaast zei Emre dat volgens hem voorlichting geen effect zal hebben. Personen die voor
criminaliteit kiezen, kiezen volgens hem ook indirect voor verschillende gevolgen die hieraan
verbonden zijn, waaronder dus ook de VOG.
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5.5 Conclusie
Algemene indrukken die de risicojongeren ons in de interviews gaven:
 Een 4 jaar lange terugkijktermijn is te lang.
 De gevolgen van de VOG komen onverwacht, zelfs al waren ze wel op de hoogte van het bestaan
van de VOG. De gevolgen blijken vaak groter dan vooraf ingeschat door gebrek aan kennis over
de VOG.
 Doordat de VOG onverwacht opduikt na de straf, wordt het vaak ervaren als een extra straf, als
een ‘sneaky straf’. Doordat zij niet op de hoogte waren van de gevolgen van de VOG ten tijde van
het plegen van het delict konden zij deze gevolgen ook niet incalculeren.
 De situatie van de jongere ten tijde van het plegen van het delict wordt te weinig meegenomen
in de afweging van het COVOG.
 De voortgang van een jongere in de periode na de straf wordt te weinig meegenomen in de
afweging van het COVOG.
 Voorlichting over de VOG zou in ieder geval een functie als waarschuwing kunnen vervullen, zo
zou de VOG dus preventief kunnen werken tegen criminaliteit.
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6. Zijn jongeren op de hoogte van het bestaan van de VOG en zou
kennis daarover preventief kunnen werken?
6.1 Opzet
6.1 Opzet
6.2 Resultaten
6.2.1 Algemeen
6.2.2 In aanraking komen met politie/kennis hebben van de VOG
6.2.3 Het verband tussen in aanraking komen met politie, kennis hebben van de VOG en beter
nadenken over je criminele gedrag
6.2.4 Het verband tussen in aanraking komen met politie, kennis hebben van de VOG en het
weerhouden worden van crimineel gedrag
6.2.5 Eventuele voorlichting over de VOG
6.3 Conclusie
Wij hebben onderzocht in hoeverre de VOG op dit moment bekend is onder jongeren.
In ons onderzoek hebben we 635 jongeren geënquêteerd 81.
Wij hebben ons onderzoek gericht op leerlingen uit de vierde klas van MAVO, HAVO en VWO op
scholengemeenschappen verspreid door het land. We hebben ervoor gekozen om alleen aan
vierdeklassers de enquête voor te leggen, omdat we zo jongeren van rond dezelfde leeftijd maar van
verschillende niveaus met elkaar zouden kunnen vergelijken waardoor een representatief beeld
ontstaat. We kozen voor jongeren van rond 15/16 jaar omdat deze jongeren vaak nog niet gewerkt
hebben of juist op zoek gaan naar een baan, waarbij zij dus geconfronteerd kunnen worden met de
VOG.
Om een representatief beeld te krijgen hebben we de enquêtes afgenomen op scholen verspreid
door het land. Van de honderd scholen die we hebben gemaild, hebben de volgende scholen
meegewerkt:
 Maurick College, Vught
 Stad & Esch & Zuideinde, Meppel
 CSG Willem van Oranje, Oud-Beijerland
 Huizermaat, Huizen
 Comenius College, Hilversum

81 Zie bijlage 3: enquête
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6.2 Resultaten
6.2.1 Algemeen
De eerste drie vragen van de enquête waren bedoeld om een algemeen beeld te schetsen van de
ondervraagden. We stelden leeftijd, geslacht en opleidingsniveau vast.

Leeftijd

Ter verduidelijking van de grafiek:
13 jaar
2
0,3%

14 jaar
42
6,6%

15 jaar
297
46,8%

16 jaar
227
35,7%

17 jaar
49
7,7%

18 jaar
11
1,7%

19 jaar
7
1,1%

Zo zien we dat de grootste groep geënquêteerden inderdaad bestaat uit 15 en 16 jarigen.

Geslacht

Meisje (316)

Jongen (319)
319
316

 50,2% jongens
 49,8% meisjes
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Opleidingsniveau
Vwo (181)

Havo (297)
Mavo (157)

Zoals we in de grafiek zien, zijn niet alle stromingen evenveel vertegenwoordigd. Wij hadden hierop
verder geen invloed.
181 jongeren
297 jongeren
157 jongeren

 28,5% doet VWO
 46,8% doet HAVO
 24,7% doet MAVO
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6.2.2 In aanraking komen met politie/kennis hebben van de VOG
In de volgende twee vragen vroegen we de jongere of hij/zij wel eens in aanraking was gekomen met
politie en of hij/zij weet van het bestaan van de VOG. Tussen de antwoorden op deze twee vragen
hebben we vervolgens naar een verband gezocht.

In aanraking met politie
Ben je wel eens in aanraking gekomen met politie?

Nee (470)

Ja (165)

470 jongeren
165 jongeren

 74% nee
 26% ja

Driekwart van de jongeren is dus nog nooit in aanraking gekomen met de politie.

Kennis van de VOG
Weet je wat een Verklaring Omtrent het Gedrag is?

Nee (481)

Ja (154)
481 jongeren
154 jongeren

 76% weet niet wat een VOG is
 24% weet wat een VOG is
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Kennis van de VOG onder personen die wel of niet in aanraking zijn gekomen met politie
Weet je wat een Verklaring Omtrent het Gedrag is?
Personen die in aanraking zijn gekomen
met politie

Personen die niet in aanraking zijn gekomen
met politie

Weet wat de VOG inhoud  39 (24%)
Weet niet wat de VOG inhoud  126 (76%)

Weet wat de VOG inhoud  115 (25%)
Weet niet wat de VOG inhoud  355 (75%)

Tussenconclusie
We zien dat driekwart van de jongeren in het algemeen niet weet wat de VOG is.
Als we deze kennis vergelijken tussen jongeren die met politie in aanraking zijn gekomen en jongeren
die niet met politie in aanraking zijn gekomen, zien we dat dit niet afwijkt van het algemene beeld.
Ook bij deze groepen zien we dat driekwart van de jongeren niet weet wat de VOG is. We kunnen
dus geen verband leggen tussen het gegeven dat bepaalde jongeren met politie in aanraking zijn
gekomen en of zij eventueel daardoor weten van het bestaan van de VOG.
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6.2.3 Het verband tussen in aanraking komen met politie, kennis hebben van de VOG
en beter nadenken over je criminele gedrag
Deze vraag werd slechts ingevuld door personen die in aanraking zijn gekomen met politie.

Nu je kennis hebt over de VOG, zou je in het vervolg beter over je criminele gedrag nadenken?
Personen die weten wat de VOG is

Personen die niet weten wat de VOG is

Tussenconclusie
Personen die weten wat de VOG is, denken eerder dat zij in het vervolg beter over hun criminele
gedrag zullen nadenken dan personen die niet weten wat de VOG is (het verschil is 20%).
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6.2.4 Het verband tussen in aanraking komen met politie, kennis hebben van de VOG
en het weerhouden worden van crimineel gedrag
Deze vraag werd slechts ingevuld door personen die in niet aanraking zijn gekomen met politie.

Zou de kennis over de VOG je eventueel kunnen weerhouden van het plegen van een delict?
Personen die weten wat de VOG is

Personen die niet weten wat de VOG is

Tussenconclusie
Personen die weten wat de VOG is, denken eerder dat zij in het vervolg beter over hun criminele
gedrag zullen nadenken dan personen die niet weten wat de VOG is (het verschil is 3%).
Vergelijkend met de diagrammen in 6.2.3
Als we deze twee diagrammen vergelijken met de twee diagrammen van personen die in aanraking
zijn gekomen met politie, zien we dat:
- het percentage van personen dat denkt kennis over de VOG mee te kunnen wegen bij het
eventueel plegen van een volgend delict (antwoord: ‘Ja’) aanzienlijk hoger ligt bij personen die
nooit eerder met politie in aanraking zijn gekomen.
- het percentage van personen dat denkt dat kennis over de VOG hen absoluut niet zal helpen bij
een eventuele volgende keer (antwoord: ‘Nee’), ligt bij personen die niet in aanraking zijn
gekomen met politie veel lager.
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6.2.5 Eventuele voorlichting over de VOG
Eerst hebben we de antwoorden op deze vraag algemeen weergegeven. Vervolgens hebben we de
antwoorden op deze vraag opgesplitst in twee diagrammen:
- In het ene diagram staan de antwoorden van personen die met politie in aanraking zijn gekomen.
- In het andere diagram staan antwoorden van personen die niet met politie in aanraking zijn
gekomen.
Hieruit zullen we vervolgens weer een tussenconclusie trekken

Zou voorlichting over de Verklaring omtrent het Gedrag volgens jou kunnen helpen om je meer
bewust te maken van de gevolgen van crimineel gedrag?
Nee (119)
Weet ik niet (132)

Ja (384)
384 jongeren
119 jongeren
132 jongeren

 60% ja
 19% nee
 21% weet ik niet

Zou voorlichting over de Verklaring omtrent het Gedrag volgens jou kunnen helpen om je meer
bewust te maken van de gevolgen van crimineel gedrag?
Personen die in aanraking zijn gekomen
met politie

Personen die niet in aanraking zijn gekomen
met politie

Tussenconclusie
Uit deze cijfers blijkt dat personen die niet in aanraking zijn gekomen met politie aanzienlijk meer
vertrouwen hebben in het feit dat voorlichting over de VOG hen bewust zal maken van de gevolgen
van crimineel gedrag. Vergelijkend met het eerste groene diagram, zien we dat zij op dit punt
bovengemiddeld scoren (algemeen  60%, niet met politie in aanraking  66%).
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6.3 Conclusie
Ten eerste kunnen we concluderen dat, gelet op het aantal geënquêteerde jongeren en de spreiding
door het land, er sprake is van een representatief onderzoek.
Personen die niet in aanraking zijn gekomen met politie geven vaker aan dat kennis over de VOG hen
zal helpen bij het nadenken over hun eventuele criminele gedrag. Zij geven minder vaak aan dat
kennis hen niet zal helpen. Personen die niet in aanraking zijn gekomen met politie tonen dus meer
bereidheid tot het meewegen van de gevolgen van de VOG in het besluit tot het wel of niet plegen
van een delict.
Bij jongeren die vooraf al wisten van het bestaan van de VOG ligt het percentage dat denkt
dat kennis van de VOG een volgende keer zal helpen bij het voorkomen van crimineel gedrag hoger
dan bij personen die tot het zien van de enquête nog niet wisten van het bestaan van de VOG.
Hieruit kunnen we concluderen dat personen die nooit eerder met politie in aanraking zijn gekomen
en die kennis hebben van de VOG, in de grootste mate weerhouden zouden kunnen worden van
crimineel gedrag.
Daarnaast hebben we gezien dat personen die niet eerder in aanraking zijn gekomen met politie in
veel grotere mate aangeven dat voorlichting hen zal helpen bij de bewustwording van de gevolgen
van crimineel gedrag.
Uit deze feiten kunnen we weer concluderen dat bewustwording van de gevolgen van de VOG onder
jongeren die niet eerder met politie in aanraking zijn gekomen dus mee zou kunnen helpen bij het
voorkomen van crimineel gedrag.
De enige manier waarop bewustwording gecreëerd kan worden, is door middel van voorlichting. Nu
zou voorlichting niet alleen een manier zijn om crimineel gedrag te voorkomen, maar het zou ook
helpen om andere negatieve aspecten van de VOG weg te nemen.
Het fenomeen van de ‘sneaky straf’ kunnen wij beperken door jongeren bewust te maken van het
bestaan én van de gevolgen van de VOG. Jongeren komen niet meer voor verrassingen te staan.
Daarnaast kan kennis over de VOG, voorafgaande aan een te plegen delict, het gevoel van onvrede
over een ‘extra straf’ wegnemen82. Wanneer jongeren ingelicht zijn over het bestaan van een VOG,
kiezen zij bij het plegen van een delict indirect ook voor weigering van de VOG als gevolg, naast de
opgelegde straf uiteraard. Zoals een geïnterviewde risicojongere aangaf: “Wanneer je weet van het
bestaan van de VOG, is het een zelfgemaakte keuze.”

82 Zie deelvraag 4.3, blz. 30
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Eindconclusie
Toen wij ons onderzoek naar de Verklaring Omtrent het Gedrag startten, ontdekten wij weinig kennis
over de VOG in onze omgeving en wij vroegen ons af of dat een probleem zou vormen voor jongeren.
Wat zou er gebeuren als jongeren deze kennis wel zouden hebben? Onze hoofdvraag luidde daarom:

Kennis over de VOG: noodzakelijk voor jongeren en preventief tegen criminaliteit?
Aan het begin van ons profielwerkstuk hebben we een algemeen beeld geschetst van de
jeugdcriminaliteit. Ten eerste zagen we dat de criminaliteit een piek heeft tussen de 12 en 24 jaar.
Vervolgens zagen we dat er in het jeugdstrafrecht een onderscheid wordt gemaakt tussen OMafdoeningen en Halt-afdoeningen, waarbij slechts OM-afdoeningen kunnen leiden tot weigering van
de VOG. Bij het beschouwen van criminaliteitscijfers dient er altijd rekening gehouden te worden
met de dark figure.
Voor de recidivecijfers van jongeren geldt dat ongeveer 40% van de jongeren binnen twee jaar is
gerecidiveerd.
Ruim 1200 jongeren tot en met 24 jaar kunnen elk jaar, omdat zij geen VOG krijgen, niet aan de door
hen gewenste baan, stage of opleiding beginnen. We moeten hierbij rekening houden met jongeren
die de VOG in eerste instantie al niet aanvragen doordat zij denken dat ze toch al kansloos zijn, zoals
we ook in de interviews met risicojongeren terugzagen.
Vervolgens hebben we de oorzaken van jeugdcriminaliteit weergegeven:
 Het opzoeken van grenzen en het overschrijden van maatschappelijke normen als deel van het
opgroeien
 Confrontatie met sociale problemen in de jeugd
 Uitsluiting van het economische leven en daardoor geen perspectief op sociale mobiliteit en
maatschappelijke participatie
Daarnaast bestaan er ook verschillende theorieën over het ontstaan van criminaliteit, waar we later
in de eindconclusie op terugkomen.
Voor criminaliteit bestaan er materiële en immateriële gevolgen:
Materiële gevolgen van criminaliteit
 Directe financiële schade aan burgers, bedrijven en overheid
 Indirecte financiële schade
 Kosten voor de bestrijding van criminaliteit
Immateriële gevolgen van criminaliteit
 Gevoelens van onveiligheid
 Problemen door de inbreuk op de geestelijke en lichamelijke integriteit of op de eigen
levenssfeer
 Vermijdingsgedrag
 Psychosomatische problemen
 Aantasting van het rechtsgevoel van mensen
Zoals we hebben gezien is de VOG een verklaring die afgegeven wordt wanneer iemand geen
strafbare feiten heeft gepleegd die betrekking hebben op de beoogde functie, waaronder vallen:
beroepen, opleidingen en vrijwilligerswerk. Ook voor bijvoorbeeld visa en adoptie is een VOG in
toenemende mate nodig. Het aantal functies waarvoor een VOG vereist is neemt toe en daarbij dus
ook het aantal aanvragen.
De VOG wordt aangevraagd bij de gemeente, die het formulier, ingevuld door werkgever en
werknemer, doorstuurt naar het COVOG. In het formulier wordt door de werkgever onder andere
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aangegeven binnen welk screeningsprofiel de functie valt. Het screeningsprofiel geeft aan welke
verantwoordelijkheden bij bepaalde functies horen en welke risico’s hieraan verbonden zijn.
Bij het COVOG wordt vervolgens de afweging gemaakt of de VOG wel of niet afgegeven wordt, hierbij
wordt betrokken of het ingevulde screeningsprofiel in verband staat met het strafrechtelijk verleden
van de aanvrager.
We zien dat er de laatste jaren steeds meer onderscheid wordt gemaakt tussen jeugdigen en
volwassenen binnen het VOG beleid, zo wordt tegenwoordig de minderjarige leeftijd ten tijde van
het plegen van een delict meegewogen en zal de terugkijktermijn, in 2013 hoogstwaarschijnlijk,
verkort worden tot twee jaar.
We kunnen stellen dat het VOG-systeem in Nederland in bepaalde opzichten een goede zaak is: het
beschermt kwetsbare personen voor personen met een bepaald justitieel verleden en daarnaast
wordt er in Nederland zorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke gegevens. Waar ze in Zweden en
België de werkgever zelf de afweging laten maken een persoon al dan niet aan te nemen door hem
een uittreksel van het strafblad te verstrekken, daar geven we in Nederland slechts aan of een
persoon de VOG wel of niet krijgt zonder verdere toelichting.
We kunnen concluderen dat de VOG voor jongeren grote nadelen met zich mee brengt. Nadelen
zoals het ervaren van de VOG als een extra straf of als verrassing. Er dient rekening gehouden te
worden met het feit dat zij tot nu toe nooit een VOG hebben moeten overleggen doordat zij vaak
geen banen hebben gehad waar dit voor nodig was, in tegenstelling tot volwassenen. Daarbij komt
dat jongeren belanghebbenden zijn in het VOG-beleid en dat zij op de hoogte zouden moeten zijn
van de gevolgen die een weigering van de VOG met zich meebrengt. Zij zouden door deze maatregel
beperkt kunnen worden in studiekeuze, studieafronding en studeren en het uitvoeren van
vrijwilligerswerk in het buitenland.
Voor een deel van deze nadelen probeerden wij in ons onderzoek naar een oplossing te zoeken en
wij vonden een manier waarop volgens ons in ieder geval bepaalde nadelige aspecten weggenomen
zouden kunnen worden. Nadelige aspecten zoals het verrassingseffect en de schok waarvoor de VOG
kan zorgen nadat een criminele jongere zijn straf al achter de rug heeft. Daarnaast ook het gevoel
van onvrede dat de VOG kan oproepen wanneer na de opgelegde straf nog een ‘extra straf’
verschijnt.
Deze nadelige aspecten zouden weggenomen kunnen worden wanneer jongeren op de hoogte
zouden zijn van het bestaan én van de gevolgen van de VOG. Wanneer jongeren ingelicht zijn over
het bestaan van een VOG, kiezen zij bij het plegen van een delict indirect ook voor weigering van de
VOG als gevolg, naast de opgelegde straf uiteraard.
In ons onderzoek hebben we gezien dat personen die niet eerder in aanraking zijn gekomen met
politie zeggen zich meer bewust te zullen zijn van de gevolgen van crimineel gedrag door voorlichting
over de VOG. Daarnaast blijkt dat de groep personen die al wist van het bestaan van de VOG in
grotere mate aangeeft dat zij zich meer bewust zullen zijn van hun gedrag nu ze weten wat de VOG
inhoud.
Zo kunnen we concluderen dat de groep jongeren die nooit eerder in aanraking is gekomen met
politie en al weet wat de VOG inhoud in de grootste mate weerhouden zou kunnen worden van
crimineel gedrag door voorlichting over de VOG.
Jongeren die al weten van de VOG geven in de grootste mate aan dat kennis over de VOG hun zou
kunnen weerhouden van het vertonen van crimineel gedrag. Wanneer we ervoor zorgen dat meer
jongeren kennis hebben over de VOG kunnen we deze groep dus uitbreiden.
Op deze manier zou de VOG zelfs een preventieve werking kunnen hebben tegen criminaliteit.
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Deze eventuele preventieve werking kunnen we rijmen met enkele theorieën over de oorzaken van
criminaliteit:
Aangeleerd-gedragtheorie (Edwin Sutherland)
Het gedrag wordt aangeleerd dus wanneer jongeren bewust gemaakt worden van de gevolgen die
het plegen van criminaliteit met zich mee brengt, kunnen zij hun gedrag hierdoor aanpassen.
Gelegenheidstheorie/rationele keuzetheorie (Marcus Felson)
Ieder mens is in staat de kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Bij het bewustzijn van de
gevolgen van de VOG door voorlichting kan bij deze afweging dus ook gekozen worden voor het nietplegen van criminaliteit.
Bindings- of integratietheorie (Travis Hirschi)
Bij de bindingstheorie zorgen bindingen ervoor dat personen niet in de criminaliteit vervallen. Werk
is zo’n binding. Personen kunnen besluiten de weigering van de VOG niet te riskeren, hun binding
(werk) niet op het spel te zetten en dus geen crimineel gedrag te plegen.
Etiketteringstheorie (Howard Becker)
De stempel die de maatschappij op een ex-misdadiger drukt, door onder andere met de VOG
onderscheid te maken tussen personen met en zonder justitieel verleden, kan rolbevestigend
werken. Je kunt het zien als een selffulfilling prophecy: de misdadiger wordt als misdadiger
behandelt en hierdoor wordt de misdadiger uitgesloten van banen en functies. De misdadiger gaat
weer crimineel gedrag vertonen doordat hij nergens aan de bak komt en zo kan hij niet meer deel
nemen in het normale maatschappelijke leven.
Wij zijn van mening dat deze conclusies ons leiden tot de aanbeveling om meer tijd en moeite te
steken in het zorgen voor bewustwording over de VOG onder jongeren om criminaliteit te
voorkomen. Wij benadrukken hierbij nogmaals dat de VOG op zich geen slechte maatregel is, aan de
huidige functie zouden wij echter graag een nieuwe functie toegevoegd zien: een eventuele
preventieve werking door de bewustwording.
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Interview met mr. Jasper Vonk
De VOG moet maatschappelijke risico’s beperken.
De VOG is wettelijk verplicht, maar werkgevers vragen er zelf ook steeds vaker naar. Er moeten dan
wel maatschappelijke risico’s aan de functie verbonden zijn.
Het gaat om functies waar andere mensen in betrokken zijn en waar sprake is van macht.
Het is een momentopname.
Of de VOG wordt meegewogen bij een sollicitatie is een keuze van de werkgever.
De VOG is verplicht bij de opleiding van beveiliging en bij stages in bijvoorbeeld de zorg.
Bij een aanvraag van de VOG wordt ook gekeken naar lopende zaken.
In het strafrecht bestaat geen straf zonder schuld, maar de VOG valt onder het bestuursrecht.
Je kan naar de rechter stappen als je het niet eens met de weigering van de VOG.
Sepots worden ook meegewogen bij de aanvraag van de VOG (beleidssepots) maar geen technische
sepots.
In het buitenland wordt bij een sollicitatie het strafblad verschaft.
De VOG is vaak een excuus van criminelen, iedereen kan hoe dan ook aan een baan komen, er zijn
namelijk ook banen zonder VOG.
Er is sprake van een spanningsveld: risico op óf recidive, óf op maatschappelijke risico’s.
Motie van Toorenburg waarin het COVOG wordt verzocht dat bij de beoordeling van een VOGaanvraag, de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd worden meegewogen, net als de
ontwikkeling die de dader heeft doorgemaakt. Bij een aanvraag kunnen nu verslagen worden
bijgevoegd.
Voorlichtingen over de VOG zijn belangrijk.
Er is een aangescherpt zedenbeleid met betrekking tot de VOG.
Nadat de screeningsprofielen zijn bekeken worden belangen afgewogen, is het belang groter dan het
risico?
Een juridische opleiding is vereist bij het COVOG.
Vijf verschillende mensen bekijken een aanvraag.
Na de eerste beoordeling volgt een tweede beoordeling in de vorm van een toetsing.
Bezwaar tegen de procedure gebeurt in de vorm van een hoorzitting, waarin de situatie wordt
geschetst.
Er worden 500.000 verklaringen per jaar aangevraagd, waarvan er 3 tot 4000 worden afgewezen
(2011).
Verbeterpunten zijn het continu screenen, wijzigingen in het strafblad worden dan ook
meegewogen.
‘Terugkijken naar het verleden om risico’s te voorkomen in de toekomst’.
Als de VOG niet relevant is, wordt het niet behandeld.
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Interviews risicojongeren
Jongen 1 (Mounir)
Wil koerier worden, waarbij hij veel moet werken met mensen.
Hij heeft diefstal en inbraak gepleegd.
Hij wist niet van het bestaan van de VOG af.
Toen hij ging solliciteren kwam hij opeens achter dit bestaan.
Hij heeft in de gevangenis gezeten en heeft een strafblad.
Dit alles is nu 3 jaar geleden, hij moet nog één jaar wachten tot hij weer aan het werk kan.
Als hij van het bestaan van de VOG wist, had hij beter nagedacht over het plegen van delicten.
Wil heel graag zijn leven beteren maar door de VOG kan dit niet.
Als je wel kennis hebt over de VOG dan kies je voor criminaliteit.
Voorlichting zal niet alles voorkomen maar zal mensen wel meer bewust maken van hun gedrag.
Hij zegt dat informatie over resocialisatieprogramma´s alleen in hoger beroep naar voren komen.
Hij krijgt zelfs geen baan waar geen VOG vereist is.
Hij werkte eerst als juwelenkoerier (zonder VOG) maar de wijkagent adviseerde zijn baas hem te
ontslaan, die dat vervolgens ook deed.
Hij zegt dat de VOG, als je er kennis over hebt, altijd in je gedachten blijft.

Jongen 2 (Remco)
Deze jongen heeft een strafblad wegens geweld en diefstal en heeft twee jaar vastgezeten, dit alles is
nu 3 jaar geleden.
Wist niet van het bestaan van de VOG, heeft wel al werk gehad.
Hij is verdacht van poging tot doodslag maar deze zaak is geseponeerd door gebrek aan bewijs, er is
wel een proces verbaal opgesteld en hij moest naar de gevangenis voor veelvoudig zware
mishandeling.
Nadat hij vrijkwam, hoorde hij van de VOG.
Hij vroeg hem één keer aan, maar na afwijzing besloot hij de vier jaar te wachten.
Hij zegt dat er geen rekening wordt gehouden met de situatie.
Hij geeft aan dat hij 360 graden is omgedraaid en meent dat mensen veranderen.
Hij probeert wel te solliciteren in de hoop dat er geen VOG wordt gevraagd.
In moeilijke situaties zal hij toch makkelijk terugvallen in criminaliteit omdat hij geld nodig heeft
waarbij hij aangeeft dat de straat een makkelijke uitweg is.
Hij schrok van de VOG.
Hij geeft aan dat kennis over de VOG zou kunnen helpen om hem meer bewust te maken van zijn
gedrag, maar dat het belangrijkste kritieke punt vooral is dat er geen rekening wordt gehouden met
de persoonlijke situatie.
‘Als je niet gepakt wordt heb je geen last van de VOG’.
‘Een vos verliest nooit zijn streken. Behalve als de vos dat wil’.
Mensen moeten individueel bekeken worden.

Jongen 3 (Youssef)
Deze jongen is nu 23 en heeft vastgezeten voor vervalsing en diefstal, meerdere keren. Dit was in
oktober 2010.
Hij wilde graag een eigen taxi bedrijf nadat hij uit de gevangenis kwam, had al zijn diploma’s gehaald
maar kwam er op het laatste moment achter dat hij een VOG nodig had om zijn taxi pas te krijgen.
Nu moet hij zijn diploma’s opnieuw gaan halen.
Hij had bij voorbaat de VOG niet aangevraagd toen hij wist wat deze inhield.
Als hij wist wat de gevolgen waren, had hij nooit die delicten gepleegd.
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Hij vindt de VOG wel een logische maatregel.
Deze jongen heeft een uitkering en werkt bij Titan.
Hij kent genoeg jongens die weer terugvallen in hun gedrag maar hij doet dat zelf niet.
Hij woont bij zijn ouders en vindt zichzelf te oud voor een opleiding.
Hij geeft aan dat veel jongeren geld nodig hebben door verslavingen.
Hij zegt dat zoveel afwijzingen van de VOG nog een probleem met zich meebrengt, namelijk het
aantal uitkeringen dat daarmee stijgt en de jongeren die recidiveren.
Hij zegt dat iedereen opgroeit maar toch niet meer aan werk kunnen komen door hun gedrag van
vroeger.
Alleen met veel geluk krijg je een baan.
Hij heeft vaak gesolliciteerd maar zelfs als er geen VOG nodig was, werd hem gevraagd of hij wel
eens in aanraking was gekomen met de politie en werd hij daardoor niet aangenomen.
Voorlichting zal helpen als waarschuwing, nu is de VOG een sneaky straf.
Niemand vertelde hem over de VOG, ook de rechter niet.
Vindt het niet onterecht dat hij geen VOG krijgt, maar de terugkijktermijn van vier jaar is te lang. Hij
vindt dit zonde want er zijn veel sterke jongeren die wel kunnen werken.
Jongen 4 (Dani)
Heeft een gevangenisstraf gehad en heeft nu een strafblad.
Hij zat op het ROC maar heeft zijn opleiding niet afgerond.
Hij is bij Titan terecht gekomen na zijn gevangenisstraf.
Hij wist bij het plegen van het delict van de VOG, maar had het beleid onderschat. Hij geeft aan dat
hij het te streng vindt.
Hij wilde een opleiding volgen tot beveiliger maar door de VOG kon hij dit niet doen. Hij geeft aan dat
ze bij de opleiding ook zijn familie en geschiedenis scannen.
Volgens hem heeft kennis over de VOG bij hem geen invloed op wel of niet in herhaling vallen in oud
gedrag, maar kan zich voorstellen dat het vaak wel zo is.
Hij heeft niet eens geprobeerd een VOG aan te vragen, het is toch kansloos.
Hij vindt de VOG een probleem, het is ‘té’.
Soms heb je niet eens een VOG nodig, zoals bij ‘polenwerk’.
Hij vindt dat er meer naar de vooruitgang van een persoon moet worden gekeken.
Geen VOG? Zonde, dan maar geen opleiding.
Voorlichting vindt hij een goed plan.
Jongen 5 (Emre)
Wist van de VOG, maar dacht dat hij er wel eentje kon kopen, net zoals zijn diploma’s.
Hij heeft geen VOG nodig, hij kan ook werken zonder VOG maar heeft geen baan op dit moment en
hij hoeft er ook geen.
Hij vindt de VOG wel oneerlijk.
Deze jongen geeft aan dat voorlichting niet zal helpen, jongeren doen het toch wel.

58

Prof. dr. M.M. Boone
From: Emma Biemans [mailto:biemans@hotmail.com]
Sent: woensdag 26 september 2012 22:04
To: Boone, M.M.
Subject: Betreft: Profielwerkstuk over VOG, 6 Gymnasium
Geachte Mw. Boone,
Voor ons profielwerkstuk in 6 Gymnasium hebben wij, Jasmijn Verboom en Emma Biemans, als
onderwerp de Verklaring Omtrent het Gedrag gekozen. Dit zien wij als een uitbreiding op ons
onderzoek in ons 5e jaar. Toen hielden wij een presentatie en maakten wij een werkstuk over de
"Recidive van ex-gedetineerden". Bij het verdiepen in ons onderwerp stuitten wij op de VOG,
waarover wij vervolgens ons onderzoek deden. We zochten uit in welke branches om een VOG
gevraagd werd en hoe dit als veroorzaker van recidive kon optreden. We zagen u in een filmpje van
De Ombudsman en vonden veel informatie via u over de VOG.
Nu is het zo dat wij door de keuze van de VOG voor ons profielwerkstuk heel veel informatie willen
vergaren en als iemand hier veel verstand van heeft, dan bent u het wel. We zouden graag contact
met u opnemen en wij hopen dat u in uw drukbezette schema tijd voor ons heeft of zou kunnen
maken. Wellicht weet u zelfs een deel van de VOG die wij meetbaar kunnen maken in ons onderzoek.
Als bijlage versturen wij ons onderzoek over de "Recidive van ex-gedetineerden" waar wij met heel
veel plezier aan gewerkt hebben, zo ziet u dat we al goed in de stof zitten en ons met veel plezier
verder verdiepen in een veroorzaker van deze recidive!
Graag horen we van u.
Met vriendelijke groeten,
Jasmijn Verboom
Emma Biemans
Dit is overigens het enige e-mail adres dat we van u konden vinden, we hopen niet dat het onhandig
is dat we in uw Universiteit Utrecht mailbox verschijnen.
Contact Emma Biemans
biemans@hotmail.com
06 2962 0604

Van ‘Miranda Boone’
Aan 'Emma Biemans'
Beste Jasmijn en Emma,
leuk dat jullie je met dit onderwerp bezig houden, maar ik kan op korte termijn helaas geen afspraak
maken. We zouden wel op maandagochtend 8 oktober kunnen bellen, jullie kunnen me dan bereiken
op onderstaand nummer.
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hartelijke groet,
Miranda Boone
Prof. mr. M.M. (Miranda) Boone | Associate Professor of Criminal law and Criminology University of
Utrecht | Professor of Penitentiary Law and Penology University of Groningen | Boothstraat 6, 3512
BW Utrecht | 030-253 7964/7125|www.uu.nl/m.m.boone

Van: Emma Biemans [biemans@hotmail.com]
Verzonden: zondag 14 oktober 2012 16:38
Aan: Boone, M.M.
Onderwerp: RE: Betreft: Profielwerkstuk over VOG, 6 Gymnasium
Beste Mw. Boone,
Op maandagochtend 8 oktober probeerden wij u rond 11u te bereiken. Wij kregen echter geen
gehoor, u zult vast een andere afspraak hebben gehad en wij vragen ons af of er een ander moment
is dat we u kunnen bereiken.
Het profielwerkstuk moet op 7 december ingeleverd worden, heeft u daarvoor misschien nog een
gaatje?
Vriendelijke groeten,
Jasmijn Verboom
Emma Biemans

Van Miranda Boone
M.M.Boone@uu.nl
Aan Emma Biemans
sorry Emma, ja, het is allemaal vreselijk druk. Probeer het morgen even tussen 12-13. Ik probeer op
mijn plek te blijven zitten, voor 7 december lukt het zeker.
groet,
Miranda Boone
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Mr. Jasper Vonk
Van Emma Biemans
Aan c.verheij1@minjus.nl
Geachte Mw. Verheij,
Deze mail sturen wij u met betrekking op ons profielwerkstuk in 6 Gymnasium, waarvan het
onderwerp de Verklaring Omtrent het Gedrag is.
In een aflevering van 'De Ombudsman' van de VARA op 21-01-2011 zagen wij, Jasmijn Verboom en
Emma Biemans, u verschijnen. We raakten enthousiast over dit onderwerp en besloten het uit te
pluizen in ons profielwerkstuk.
Gezien uw kennis van dit onderwerp zouden we heel graag contact met u op willen nemen. Het
belangrijkste wat we van u zouden willen weten is hoe het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het
Gedrag de afweging maakt voor het afgeven van de VOG en waar zij allemaal rekening mee houdt bij
het maken van haar keuze. We zouden op deze manier ons onderwerp goed kunnen afbakenen en
verdere conclusies kunnen trekken.
U zult het wel heel erg druk hebben en wij begrijpen het als u weinig tijd heeft. Zou u als u zelf weinig
tijd heeft misschien een collega van u weten die ons verder kan helpen?
We werken met ontzettend veel enthousiasme en plezier aan dit onderwerp en hopen op een
antwoord van u!
Met vriendelijke groeten,
Jasmijn Verboom
Emma Biemans
Contact Emma Biemans
biemans@hotmail.com
06 2962 0604

Van Jasper Vonk (COVOG)
Aan biemans@hotmail.com
Beste Emma en Jasmijn,
Van mijn directrice, mevr. Verheij, heb ik jullie e-mail doorgestuurd gekregen. Mijn naam is Jasper
Vonk en ik ben als operationeel manager werkzaam bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het
Gedrag. Uiteraard zijn wij bereid om jullie van de nodige informatie te voorzien. Overigens kunnen
jullie op www.justis.nl al kennis nemen van alle relevante wet- en regelgeving.
Mijn vraag aan jullie is, of jullie de vragen schriftelijk willen stellen of dat jullie een bezoek willen
brengen aan de Dienst Justis in Den Haag. In dat laatste geval zal er tijd (waarschijnlijk een uur)
vrijgemaakt worden om al jullie vragen te beantwoorden.
Ik zie de reactie graag tegemoet.
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Groet,
Jasper Vonk

Van: Emma Biemans [mailto:biemans@hotmail.com]
Verzonden: maandag 1 oktober 2012 16:18
Aan: Vonk J. - JUSTIS/COVOG
Onderwerp: RE: Profielwerkstuk over VOG, 6 Gymnasium
Beste Mr. Vonk,
Wat ontzettend fijn dat u ons kunt helpen! Het liefst zouden we een bezoek willen brengen
natuurlijk, als dat zou kunnen zou dat erg fijn zijn. Kunt u ons dan de datum en tijd doorsturen? Dan
kunnen wij vrij van school regelen en het onderwerp goed voorbereiden.
We kijken ontzettend uit naar het bezoek!
Vriendelijke groeten,
Jasmijn Verboom
Emma Biemans

Subject: RE: Profielwerkstuk over VOG, 6 Gymnasium
Date: Tue, 2 Oct 2012 14:20:52 +0200
From: j.vonk@minvenj.nl
To: biemans@hotmail.com
Beste Emma,
Vanmiddag heb ik je twee keer geprobeerd te bellen, maar tevergeefs. Ik wilde jullie een datum
voorstellen waarop jullie naar de Dienst Justis kunnen komen, namelijk op vrijdag 19 oktober van
15:00 tot 16:00 uur. Omdat ik niet weet wat jullie schooltijden zijn en waar jullie vandaan moeten
komen wilde ik dit telefonisch met jullie kortsluiten. Zou je mij willen aangeven of jullie dit goed
uitkomt en wanneer dat niet zo is zoeken we gewoon naar een ander moment.
Groeten,
Jasper

Van: Emma Biemans [mailto:biemans@hotmail.com]
Verzonden: dinsdag 2 oktober 2012 18:08
Aan: Vonk J. - JUSTIS/COVOG
Onderwerp: RE: Profielwerkstuk over VOG, 6 Gymnasium
Beste Mr. Vonk,
Het spijt me dat ik niet opnam! Ik was op school (waar we geen bereik hebben) en ik kon toen ik uit
was niet terugbellen omdat het nummer 'onbekend' was.
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19 oktober kunnen we van 15.00-16.00 in den Haag zijn. We komen uit Hilversum en zijn die dag om
14.30 uit, maar voor profielwerkstuk aangelegenheden kunnen we vrij krijgen.
Vriendelijke groeten,
Emma Biemans

Van Jasper Vonk (COVOG)
Aan biemans@hotmail.com
Beste Emma,
Ok, dan zie ik jullie op vrijdag 19 oktober van 15:00 tot 16:00 uur. Hieronder heb ik een
routebeschrijving bijgevoegd. Neem een geldig legitimatiebewijs mee en misschien is het handig om
mij vooraf al een soort van vragenlijst toe te sturen zodat ik een inschatting kan maken van de
inhoud van jullie werkstuk.
Tot de 19e.
Groeten,
Jasper
Bijlage: Routebeschrijving naar het Bruggebouw-Oost
Adres
Dienst Justis,
Juliana van Stolberglaan 10, Bruggebouw-Oost
2595 CL Den Haag
Lopen vanaf het station Den Haag Centraal
Verlaat het station via de uitgang vanaf het perron van voormalig spoor 12, nu RandstadRail (1) naar
de Koninklijke Bibliotheek (KB). U steekt hier de Anna van Buerenstraat over en gaat rechtdoor de
Prins Willem Alexanderhof in. U loopt langs het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek (KB).
Bij de verkeerslichten steekt u de Prins Clauslaan over en slaat vervolgens rechtsaf. Aan de linkerkant
bevindt zich dan het Paleis van Justitie. Na de hoofdingang van het Paleis van Justitie (nummer 60)
gaat u linksaf de Juliana van Stolberglaan in. Na ongeveer tien meter ziet u op nummer 10 de ingang
van het Bruggebouw-Oost.
Openbaar vervoer vanaf het station Den Haag Centraal
Neem tramlijn 2 (richting Leidschendam-Leidschenhage) of tramlijn 6 (richting Leidschendam-Noord).
Stap uit bij de eerste halte. Dit is halte Ternoot. Neem de trap naar beneden en loop voorbij de
stempelautomaten naar links. Steek hier over en loop naar links. Na ongeveer honderd meter ziet u
op nummer 10 de ingang van het Bruggebouw-Oost.
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Van: Emma Biemans [mailto:biemans@hotmail.com]
Verzonden: dinsdag 20 november 2012 22:53
Aan: Vonk J. - JUSTIS/COVOG
Onderwerp: Profielwerkstuk VOG, vragen
Beste mr. Vonk,
Nog een paar vragen zijn overgebleven na ons interview. Ten eerste vroegen we ons af of u nog hebt
kunnen vinden hoeveel VOG's er daadwerkelijk geweigerd zijn?
Het gaat om dit stukje tekst:
e Minister stelt zich op het standpunt dat het alle aal wel eevalt. et aantal weigeringen
eperkt zich na elijk tot rui
.
G s per jaar. Tegenover het aantal verstrekte G s staan
inderdaad slechts een beperkt aantal weigeringen."
Uit de publicatie "Maatschappelijke uitsluiting van ex-gedetineerden" van 12 oktober 2011.
Ook zijn we benieuwd of u nog meer weet over het elders gevoerd beleid. U had gegevens over
enkele landen waarvoor u eerst toestemming nodig had om de informatie aan ons verstrekken. Weet
u hier al meer van?
Als laatste vragen wij ons af of u meer weet over welk het beleid in Nederland gevoerd werd, voordat
de VOG werd ingevoerd. Er was sprake van een verklaring van goed gedrag, maar nergens vinden wij
iets over de precieze gang van zaken.
We hopen dat u ons weer verder kunt helpen!
Vriendelijke groeten,
Jasmijn Verboom
Emma Biemans

Jasper Vonk (COVOG)
Aan Emma Biemans
1 bijlage (17,1 kB)
In de bijlage treffen jullie een korte samenvatting aan over het beleid in andere Europese landen.
Daarnaast blijkt uit onze gegevens het volgende: in 2011 zijn er ruim 540.000 aanvragen ingediend
waarvan er ruim 3100 zijn geweigerd.
Op jullie laatste vraag kan ik niet zo snel een antwoord formuleren. Ik heb echter op dit moment
geen tijd om dat voor jullie goed uit te zoeken.
Groet,
Jasper
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Mr. E.G. Kurtovic
Van: Emma Biemans [mailto:biemans@hotmail.com]
Verzonden: vrijdag 16 november 2012 13:24
Aan: Mw. mr. E.G. (Elina) Kurtovic
Onderwerp: Betreft: Profielwerkstuk over VOG, 6 Gymnasium
Geachte Mr. E.G. Kurtovic,
Voor ons profielwerkstuk in 6 Gymnasium hebben wij als onderwerp de Verklaring Omtrent het
Gedrag gekozen. Dit zien wij als een uitbreiding op ons onderzoek in ons 5e jaar. Toen hielden wij
een presentatie en maakten wij een werkstuk over de "Recidive van ex-gedetineerden". Bij het
verdiepen in ons onderwerp stuitten wij op de VOG, waarover wij vervolgens ons onderzoek deden.
We zochten uit in welke branches om een VOG gevraagd werd en hoe dit als veroorzaker van
recidive kon optreden.
In het onderzoek dat we tot nu toe verricht hebben stuitten wij vaak op uw naam in relatie tot de
VOG. We hebben al mailcontact gehad met Miranda Boone en hopen daarmee nog te kunnen
spreken, ook zijn we bij het COVOG geweest waar ze ons overtuigden van alle voordelen van de VOG,
we zijn echter heel benieuwd naar de andere kant van het verhaal. Het liefst horen we een aantal
voorbeelden uit de praktijk om het onderwerp tastbaarder te maken en spreken we met u over uw
bevindingen in het onderzoek naar de VOG. We zijn eveneens benieuwd of u weet hoe elders deze
toetsing gedaan wordt en of zij een soortgelijke VOG hanteren.
We zouden graag een afspraak met u willen maken en hopen dat u nog een plaatsje vrij heeft in uw
agenda. Op 7 december moet de voorlopige versie van ons profielwerkstuk ingeleverd worden, maar
op 16 januari pas de complete versie. Heeft u voor 16 januari nog tijd om met ons te spreken?
Graag horen we van u.
Met vriendelijke groeten,
Jasmijn Verboom
Emma Biemans
Contact Emma Biemans
biemans@hotmail.com
06 2962 0604

Mr. E.G. (Elina) Kurtovic
Aan 'Emma Biemans'
Dag Emma,
Ik heb je geprobeerd te bellen, maar krijg steeds een ingesprektoon te horen. Zou je mij willen
bellen? Ik ben vandaag de hele dag bereikbaar op 020 60 60 680.
Vriendelijke groet,
Mw. mr. E.G. (Elina) Kurtovic
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Overtoom 296 | 1054 JC Amsterdam | T: +31(0)20 60 60 680 | F: +31(0)20 60 60 681 |
kurtovic@vanoostenadvocaten.nl | www.vanoostenadvocaten.nl | www.rijbewijsprobleem.nl

Van: Emma Biemans [mailto:biemans@hotmail.com]
Verzonden: zaterdag 8 december 2012 13:19
Aan: Mw. mr. E.G. (Elina) Kurtovic
Onderwerp: Betreft: profielwerkstuk VOG 6 gymnasium
Beste mr. Kurtovic,
Als we meer vragen zouden hebben over de VOG zouden wij u hierover mailen. Bij deze.
Wij vroegen ons af of u wellicht voorbeelden heeft van weigeringen van de VOG in de praktijk.
Specifieke voorbeelden van de weigering van de VOG bij een jongere, waarbij u zich afvraagt of het
VOG-systeem rammelt bijvoorbeeld.
Een andere vraag waar wij moeilijk het antwoord op kunnen vinden is hoe eerder beleid in
Nederland gevoerd werd. Weet u wat er voor het ingevoerde VOG-beleid in 2004 gehanteerd werd
om mensen met een crimineel verleden uit bepaalde functies te weren?
Op dit moment doen wij onderzoek naar de bekendheid van de VOG onder jongeren. Deze kennis
blijkt namelijk zeer gering te zijn. Wij vragen ons af of kennis over de gevolgen van de weigering van
de VOG een preventieve werking kan hebben. Heeft u hier misschien ook voorbeelden van,
voorbeelden van jongeren die compleet verrast waren door het bestaat van de VOG e.d.?
Als laatste willen wij nog melden dat we erg veel hebben aan uw publicatie: "Jeugdzonde, eeuwig
zonde?".
Wij hopen dat u antwoord kunt geven op onze vragen.
Vriendelijke groeten,
Jasmijn Verboom
Emma Biemans
Contact Emma Biemans:
biemans@hotmail.com
06 2962 0604

Mr. E.G. (Elina) Kurtovic
Aan 'Emma Biemans'
Beste Emma,
De meest sprekende voorbeelden staan als het goed is in mijn artikel. Die zijn niet uitgebreid, maar
geven wel heel kernachtig weer in welk geval er geweigerd wordt. Samengevat ken ik de volgende
voorbeelden van zaken waarbij de feit/functie relatie m.i. niet sterk is of waarbij het delict erg gering
is.
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Meisjes die éénmaal veroordeeld zijn (of slechts verdacht!) van verduistering in dienstbetrekking
(+/- 20 jaar), krijgen geen VOG voor functie van verkoper cq. call center medewerker.



Meisjes (tussen 17 - 24 jaar) die een VOG aanvragen voor een stage in de kinderopvang of in de
zorg, krijgen deze niet omdat zij 1 of 2 x zijn veroordeeld voor een vermogensdelict (of slechts
verdacht worden hiervan!).



Meisje op 19-jarige leeftijd veroordeeld voor mishandeling, geen VOG voor begeleider
verstandelijk gehandicapten.



Jongen die op 13-jarige leeftijd veroordeeld is voor aanranding, mag op zijn 18de niet als
taxichauffeur werken.



Jongen van 23 die is veroordeeld voor 1) mishandeling, 2) drugs, 3) oplichting mag niet als
verpakkingsoperator (lopende band) werken.



Jongen op zijn 23e transactie € 450 voldaan voor valsheid in geschrifte, krijgt geen VOG voor
conducteur bij NS.



De VOG wordt tegenwoordig ook vaak als ingangseis gesteld voor het volgen van een MBOopleiding in de zorg, in verband met de verplichte stages.



Iedere werkgever kan ook een VOG vragen, ongeacht de functie. Zo wordt deze aangevraagd
voor functies als vakkenvuller, schoonmaker, fietsenmaker, glazenwasser, vuilnisman, etc.

Op je vraag wat er voor 2004 was, is het antwoord dat sinds 1955 de VOG in werking is. Alleen werd
deze voor 2004 beoordeeld en afgegeven door de burgemeester.
De VOG is (voor zover ik weet) niet op de manier die jij beschrijft preventief bedoeld, maar inderdaad
weten weinig mensen dat er “zo streng” wordt geoordeeld en zijn mensen vaak verrast, zodat zij de
weigering van een VOG als extra en even zware straf ervaren.
Ik hoop dat ik je vragen zo heb beantwoord.
Succes!
Mw. mr. E.G. (Elina) Kurtovic
Overtoom 296 | 1054 JC Amsterdam | T: +31(0)20 60 60 680 | F: +31(0)20 60 60 681 |
kurtovic@vanoostenadvocaten.nl | www.vanoostenadvocaten.nl | www.rijbewijsprobleem.nl

67

Dhr. Honhoff en mw. Lodewijk
Van: Emma Biemans [mailto:biemans@hotmail.com]
Verzonden: donderdag 27 december 2012 13:12
Aan: Jeroen Honhoff
Onderwerp: Betreft: Profielwerkstuk VOG 6 gymnasium
Geachte dhr. Honhoff,
Voor ons profielwerkstuk in 6 gymnasium hebben wij als onderwerp gekozen: de Verklaring Omtrent
het Gedrag. Een onderwerp voortgekomen uit ons onderzoek in ons 5e jaar over 'de recidive van exgedetineerden'.
We zijn al ver in ons profielwerkstuk en alle theorie over de VOG is uitgewerkt. Ook zitten wij midden
in ons onderzoek naar de bekendheid van de VOG onder jongeren. Hoe kunnen jongeren immers
rekening houden met de gevolgen van een weigering van de VOG wanneer zij niet eens weten van
het bestaan ervan? Op deze manier zouden we voorlichting over de VOG kunnen aanbevelen om de
VOG zo als preventief middel in te kunnen zetten.
Nu willen we echter heel graag voorbeelden uit de praktijk gebruiken om het onderwerp tastbaarder
te maken. We kwamen u een aantal keer tegen in relatie tot de VOG. We zagen u in een filmpje van
de Ombudsman en ook zagen we dat u vertelde op de PROCES studiedag in Leiden, december 2011.
We zouden graag met u over uw ervaringen met VOG-afwijzingen in de praktijk spreken. Wellicht
zouden we via u ook een 'slachtoffer van de VOG' kunnen spreken. Als voorbeeld: de jongen
Melgavio die wij in het filmpje gezien hebben.
We horen graag van u en snappen dat u nu natuurlijk nog druk bent met de feestdagen!
Vriendelijke groeten,
Jasmijn Verboom
Emma Biemans
Contact Emma Biemans:
biemans@hotmail.com
06 2962 0604

Jeroen Honhoff (Titan)
Aan 'Emma Biemans', Ingrid Lodewijk
Beste Emma,
Ik heb je vraag v.w.b. een VOG gedupeerde uitgezet bij de teamleider (Ingrid Lodewijk) en dan lijkt
mij een gecombineerde afspraak het meest efficiënt, waarin jullie de jongere en mij of de teamleider
bevragen naar de VOG knelpunten.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Jeroen Honhoff
Directeur

From: I.Lodewijk@Titan-Nederland.nl
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To: biemans@hotmail.com
Subject: Profielwerkstuk
Date: Thu, 10 Jan 2013 07:51:29 +0000
Dag Emma,
Wat een mooi onderwerp voor een profielwerkstuk.
Erg benieuwd wat jullie er van gemaakt hebben.
Over welke termijn hebben we het? Op dit moment zijn er weinig jongeren bij wie een VOG
geweigerd is. Dit vooral omdat ze weten dat ze het toch niet krijgen, en daarom niet eens aanvragen.
(Advies advocaat, kosten die het met zich meebrengt, etc.)
Ik kan je op korte termijn in contact brengen met een van deze jongens. Als je echt wil spreken met
een jongere waarvan het VOG geweigerd is, moeten we alert blijven.
Ik hoor graag van je.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Lodewijk

Manager Titan

Emma Biemans
Aan i.lodewijk@titan-nederland.nl
Dag mw. Lodewijk,
Mijn excuses, ik heb uw mailtje over het hoofd gezien!
Het liefst zouden we een medewerker van Titan en een jongere spreken. Daarbij is het fijn om
iemand te spreken waarbij hij geweigerd is, maar een persoon die goed kan uitleggen waarom hij/zij
ervoor kiest geen VOG aan te vragen kan ook ontzettend van pas komen!
Het gaat hierbij om een afspraak die het liefst valt tussen 28 januari en begin februari.
Data waarop ik niet beschikbaar ben zijn:
1 en 2 februari
4 februari overdag
5 februari
We begrijpen dat het een erg korte termijn is, maar hopen heel erg dat iemand beschikbaar voor ons
is!
We zijn benieuwd.

Vriendelijke groeten,
Jasmijn Verboom
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Emma Biemans

Van: Emma Biemans [mailto:biemans@hotmail.com]
Aan: Ingrid Lodewijk
Onderwerp: RE: Profielwerkstuk
Dag mw. Lodewijk,
Heeft u nog een datum kunnen vinden? Wellicht heeft u mijn mailtje over het hoofd gezien, dan heb
ik hem hieronder nog eens bijgevoegd
Jasmijn Verboom
Emma Biemans

Ingrid Lodewijk
Aan 'biemans@hotmail.com'
Dag Emma,
Bel me even, dan kunnen we een concrete afspraak maken voor woensdag. Het liefst op mn mobiel.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Lodewijk

Manager Titan

Van: biemans@hotmail.com [mailto:biemans@hotmail.com]
Aan: Ingrid Lodewijk
Onderwerp: Re: Profielwerkstuk
Dag mw. Lodewijk,
Mijn excuses, door grote drukte zie ik uw mail nu pas. Is het goed als ik morgenmiddag telefonisch
contact met u opneem?
Vriendelijke groeten,
Emma Biemans
Verzonden van mijn HTC
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Ingrid Lodewijk
Aan 'biemans@hotmail.com'
Is goed!
Met vriendelijke groet,
Ingrid Lodewijk

Manager Titan
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Medewerker VOG-expertisecentrum
Van Emma Biemans
Aan info@vog-specialist.nl

Geachte medewerker van het VOG-expertisecentrum,
Voor ons profielwerkstuk in 6 gymnasium hebben wij als onderwerp: de Verklaring Omtrent het
Gedrag. Vorig jaar stuitten we op dit onderwerp tijdens ons onderzoek over de 'Recidive van exgedetineerden'.
Een poosje geleden heb ik het VOG-expertisecentrum opgebeld met een aantal vragen over de
Verklaring Omtrent het Gedrag. Ik vroeg naar voorbeelden uit de praktijk waarbij een VOG geweigerd
wordt. Hierover kon ik beter een vraag sturen via de mail. Bij deze. Ik moet eerlijk bekennen dat het
wel weer een poosje geleden is, mijn excuses daarvoor.
Graag zouden we van u dus voorbeelden uit de praktijk krijgen, op welke grond was de VOG
geweigerd, was dit terecht en waarom wel of waarom niet?
Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek naar de bekendheid van de VOG onder jongeren. De
bekendheid onder jongeren blijkt namelijk zeer gering te zijn. Wij vragen ons af of kennis over de
gevolgen van de weigering van de VOG misschien een preventieve werking kan hebben. Misschien
heeft u voorbeelden uit de praktijk waar uw cliënten compleet onbekend waren met de VOG en haar
gevolgen. Ook hier zouden we graag iets over horen.
Als laatste kunt u ons wellicht ook iets vertellen over het eerder gevoerde beleid. Weet u wat er voor
het ingevoerde VOG-beleid in 2004 gehanteerd werd om mensen met een crimineel verleden uit
bepaalde functies te weren?
Wij hopen dat u antwoord kunt geven op onze vragen!
Vriendelijke groeten,
Jasmijn Verboom
Emma Biemans
Contact Emma Biemans:
biemans@hotmail.com
06 2962 0604

Op deze mail hebben we geen antwoord gekregen 
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Mail over enquête aan scholen
Geachte heer/mevrouw,
Voor ons profielwerkstuk over de Verklaring Omtrent het Gedrag doen wij onderzoek naar de
bekendheid van de VOG onder jongeren.
Wij hebben namelijk ondervonden dat jongeren de gevolgen van hun gedrag vaak niet overzien en
nog nooit van deze verklaring hebben gehoord. Zij kunnen na het in aanraking komen met politie vaak
geen stage lopen of de baan krijgen die ze graag zouden willen. Dit vinden wij een groot probleem en
daarom starten wij hier in het kader van ons profielwerkstuk een onderzoek naar.
Dit onderzoek doen wij door middel van een enquête. Om een representatief beeld te krijgen, hebben
wij gekozen om de enquête te verspreiden onder de vierde klas van de mavo, havo en het vwo. Wij
nemen hiervoor contact op met scholengemeenschappen door heel Nederland.
Wij hebben het volgende verzoek voor u. Zou u zo vriendelijk willen zijn om aan ons onderzoek mee
te werken? Dit betreft het laten invullen van de (digitale) enquête door de vierde klassen van de
school. Deze enquête zal maar enkele minuten in beslag nemen, is anoniem en kan op de computer
worden ingevuld. Onderaan de mail vindt u de link naar de enquête. Mocht u om een bepaalde reden
niet willen dat de leerlingen de enquête in de klas invullen, dan kunt u ook de link doorsturen naar de
leerlingen zodat zij de enquête thuis kunnen bekijken.
Wij benadrukken dat het onderzoek niet alleen in het belang is voor ons profielwerkstuk, maar ook
voor de leerlingen zelf. Hierdoor krijgen zij beter inzicht in de gevolgen van hun gedrag voor hun
toekomst. Als de resultaten schokkend zijn, in de zin van dat de bekendheid van de VOG gering is,
dan zouden wij zelfs bij de overheid kunnen pleiten voor meer voorlichting over de VOG.
Wij hopen dat u het een goed initiatief vindt en het verzoek in overweging neemt. Als u meer vragen
heeft dan zijn wij natuurlijk bereid deze te beantwoorden. Wij staan ook open voor telefonisch contact:
onderaan staat het telefoonnummer vermeld.
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,
Emma Biemans
Jasmijn Verboom (0681638326)
Leerlingen in 6 gymnasium van het Comenius College te Hilversum

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHVSYlhaQzFqaGVFWmN1ZVl4dHBIbGc6MQ#gid=0
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Enkele reacties
Beste dames,
Allereerst sorry voor late reactie maar ik was er simpelweg nog niet eerder aan toegekomen. Ik moet
jullie ook complimenteren met de onderwerpkeuze: origineel en nuttig.
Ik heb jullie verzoek mede daarom neergelegd bij mijn LMT met het verzoek hier medewerking aan te
verlenen. Om twee redenen is dat belangrijk denk ik:
1) onze leerlingen krijgen te maken met een PWS en worden zo misschien al uitgedaagd
om ook met zo’n mooi onderwerp aan te komen.
2) Leerlingen worden zich meer bewust van het bestaan van de VOG en wat er misschien
de gevolgen van kunnen zijn.
Ik hoop dat jullie binnenkort een positief bericht ontvangen vanuit een op dit moment heel wit Meppel.
Met vriendelijke groet,
Patrick Schadee, decaan HAVO
Stad & Esch & Zuideinde
0522 . 23 66 88
aanwezig op ma - vr

Beste Jasmijn,
Onze school werkt niet mee aan onderzoeken voor profielwerkstukken.
Met vriendelijke groet,
Mevr. C.F.M. Jongen
Directiesecretaresse

Beste Emma en Jasmijn,
Wij hebben jullie verzoek voorgelegd aan de directie en helaas moeten wij jullie mededelen dat er is besloten
op dit moment onze leerlingen niet te vragen deel te nemen aan dit onderzoek.
Wij worden dit schooljaar werkelijk overspoeld met aanvragen voor enquêtes, maar wij wensen jullie veel
succes met dit initiatief.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Vrolijk (ma, di, vr) & Judith Veerman (wo, do)
Directiesecretariaat Minkema College
Watermolenlaan 4 / 3447 GT Woerden
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Bijlage 3: Enquête
Enquête Verklaring Omtrent het Gedrag
DEZE ENQUÊTE IS ANONIEM
Wij zitten in 6 gymnasium van het Comenius College in Hilversum. Deze enquête nemen wij af voor
ons profielwerkstuk dat gaat over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De gegevens die wij door
middel van deze enquête verzamelen zullen wij verwerken in ons onderzoek. Daarvoor is het van
belang dat je dit eerlijk invult. Je blijft volledig anoniem. De bekendheid van de VOG kan ook voor
jullie van belang zijn! Door middel van jullie antwoorden kunnen we eventueel zorgen dat de
overheid meer aandacht besteed aan dit onderwerp zodat jullie later niet voor verassingen komen te
staan, dit zal later in de enquête uitgelegd worden. Alvast heel erg bedankt!
Emma Biemans
Jasmijn Verboom
1. Hoe oud ben je?
13
14
15
16
17
18
19
2. Ik ben een...
jongen
meisje
5. Welk niveau doe je?
MAVO
HAVO
VWO
6. Ik woon...
in een stad
in een dorp
op het platteland
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7. Ben je wel eens in aanraking gekomen de politie?
Met 'in aanraking komen' wordt hier bedoeld: aangehouden
Ja (ga verder naar de volgende vraag)
Nee (ga verder naar vraag 10)
8. Welk soort delict heb je gepleegd?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk
Delict tegen de openbare orde en het gezag (bijvoorbeeld: het uitschelden van een
politieagent, openbaar dronkenschap)
Gewelddelict tegen leven en persoon (bijvoorbeeld: moord, mishandeling, vuistslag,
bedreiging)
Ruwheidssdelict (bijvoorbeeld: vernieling, grafitti)
Vermogensdelict (bijvoorbeeld: diefstal, verduistering)
Seksueel delict (bijvoorbeeld: aanranding, verkrachting, ongewenste aanraking)
Verkeersdelict (bijvoorbeeld: rijden onder invloed boven een bepaald alcoholpromillage,
snelheidsovertreding van 30 km/u of hoger)
Drugsdelict (bijvoorbeeld: het bezit van harddrugs en verkoop van soft- en/of harddrugs)
Economisch delict (bijvoorbeeld: het verkopen van vlees met te veel sulfiet)
Milieudelict (bijvoorbeeld: het lozen van asbest, illegaal kappen van bomen)
Weet ik niet
9. Staan deze delicten/staat dit delict op jouw strafblad?
Delicten die zijn afgehandeld via Bureau HALT staan niet op je strafblad
Ja
Nee
10. Weet je wat een Verklaring Omtrent het Gedrag is?
Ja
Nee
11. ------ Indien je bij vraag 7 'NEE' hebt ingevuld, ga door naar vraag 12. -----Na het lezen van onderstaande tekst: Nu je weet wat de VOG inhoud en wat gepleegde delicten zo
voor jou toekomst kunnen betekenen, zou je in het vervolg beter over je criminele gedrag
nadenken?
Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)? Jongeren moeten vaak stage lopen bij
vervolgopleidingen en voor deze ‘ aan’ he en zij dan een G nodig. STEL je ent op je 16e in een
kroeggevecht terecht gekomen. Je bent aangehouden door de politie en hebt de straf voor dit delict
afgerond. Drie jaar later (dan ben je dus 19) wil je voor je opleiding stage lopen op een basisschool.
De VOG wordt aangevraagd maar hij wordt je geweigerd door het kroeggevecht van 3 jaar geleden.
Voor de opleiding kun je nu geen stage lopen. Dit is een voorbeeld waar mensen van jullie leeftijd mee
te maken zullen krijgen, maar bij heel veel banen zul je later ook een VOG nodig hebben. ---- Een VOG
is een verklaring die een werkgever aanvraagt voor een sollicitant. De sollicitant krijgt deze verklaring
wanneer hij geen delicten op zijn strafblad heeft staan die te maken kunnen hebben met de functie
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waar hij/zij voor solliciteert. In je strafblad wordt gekeken of je de afgelopen 4 jaar delicten hebt
gepleegd, de delicten die daarvoor zijn gepleegd worden niet meegewogen.
Ja
Nee
Weet ik niet
12. ------ Indien je bij vraag 7 'NEE' hebt ingevuld, maak deze vraag. ----- Na het lezen van
onderstaande tekst: Zou de kennis over de VOG (die je nu hebt) je eventueel kunnen weerhouden
van het plegen van een delict?
Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)? Jongeren moeten vaak stage lopen bij
vervolgopleidingen en voor deze ‘ aan’ he en zij dan een G nodig. STEL je ent op je 16e in een
kroeggevecht terecht gekomen. Je bent aangehouden door de politie en hebt de straf voor dit delict
afgerond. Drie jaar later (dan ben je dus 19) wil je voor je opleiding stage lopen op een basisschool.
De VOG wordt aangevraagd maar hij wordt je geweigerd door het kroeggevecht van 3 jaar geleden.
Voor de opleiding kun je nu geen stage lopen. Dit is een voorbeeld waar mensen van jullie leeftijd mee
te maken zullen krijgen, maar bij heel veel banen zul je later ook een VOG nodig hebben. ---- Een VOG
is een verklaring die een werkgever aanvraagt voor een sollicitant. De sollicitant krijgt deze verklaring
wanneer hij geen delicten op zijn strafblad heeft staan die te maken kunnen hebben met de functie
waar hij/zij voor solliciteert. In je strafblad wordt gekeken of je de afgelopen 4 jaar delicten hebt
gepleegd, de delicten die daarvoor zijn gepleegd worden niet meegewogen.
Ja
Nee
Weet ik niet
13. Zou voorlichting over de Verklaring omtrent het Gedrag volgens jou kunnen helpen om je meer
bewust te maken van de gevolgen van crimineel gedrag?
Ja
Nee
Weet ik niet
Insturen

Mogelijk gemaakt door Google Documenten
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Bijlage 4: Onderzoek “Recidive van ex-gedetineerden”
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RECIDIVE VAN EX-GEDETINEERDEN

Jasmijn Verboom
Emma Biemans
Maatschappijwetenschappen
5 Gymnasium
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Inleiding
In Nederland geldt de ‘verenigingstheorie’. Straffen worden opgelegd om te vergelden, om recht te
zetten wat is fout gedaan, maar ook om herhaling te voorkomen. Het toepassen van het strafrecht
heeft daarmee twee maatschappelijke functies: het herstellen van de rechtsorde en het beveiligen
van de samenleving.
De maatschappij wordt beveiligd door de personen die de wet overtreden te straffen, om de
anderen te laten zien welke normen er gelden zodat iedereen zich aan de wet houdt. Dit is de
generale preventie. Hiernaast wil men via het strafrecht ook voorkomen dat de dader opnieuw een
delict pleegt. Dit heet speciale preventie. Dit kan door afschrikking, incapacitatie en door
resocialisatie. Er is sprake van afschrikking als de dader geen nieuwe overtreding maakt uit vrees
voor de gevolgen, omdat de dader deze al eens mee heeft moeten maken. Incapacitatie betekent
uitschakeling, de sanctie die wordt opgelegd maakt het de dader heel lastig om opnieuw een delict te
plegen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een straatverbod. Bij resocialisatie maakt de dader
veranderingen door en kan zich hierdoor in de toekomst beter aan de regels houden. De instanties
die zich daarmee bezig houden worden de reclassering genoemd. Wij gaan ons in vooral bezig
houden met resocialisatie.
Voor de duidelijkheid hebben wij de definities die vaak in onze presentatie voorkomen even op een
rijtje gezet:
Recidive: herhaling van strafbaar gedrag.
Resocialisatie: heropvoeding, sociale integratie.
Reclassering: de instanties die zich bezighouden met resocialisatie.
Ex-gedetineerde: iemand die in de gevangenis heeft gezeten, een ex-gevangene.
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Probleem
Als gedetineerden vrijkomen uit de gevangenis, is het vaak moeilijk voor ze om weer in de
samenleving te kunnen functioneren. Hierdoor vallen de gedetineerden vaak weer terug in hun oude
gedrag, dit heet recidiveren.
Door het terugdringen van de recidive, kan de criminaliteit vermindert worden en de
maatschappelijke veiligheid worden vergroot. Een juiste oplossing hiervoor is resocialisatie:
heropvoeding, sociale integratie. Pas als de ex-gedetineerden niet meer met de politie en justitie in
aanraking komen en ze zelf weer op eigen benen kunnen staan en hun plek hebben gevonden binnen
de maatschappij, lukt het om de recidive terug te dringen en de maatschappij veilig te maken. Een
goede nazorg en begeleiding zijn daarom heel erg belangrijk.
Wij gaan alleen in op Nederlandse volwassen gedetineerden (+18 jaar).
Dit is een politiek of maatschappelijk probleem omdat:
1. Het gevolgen heeft voor grote groepen in de samenleving
Het criminele gedrag van delinquenten veroorzaakt overlast. Ook is dit gedrag nadelig voor de
maatschappelijke veiligheid.
Delinquentie maakt ook veel slachtoffers en veroorzaakt veel angst.
2. Het is veroorzaakt door maatschappelijke ontwikkelingen
Voor zover wij weten heeft recidive altijd al bestaan, er zijn echter verschillende mogelijke
maatschappelijke ontwikkelingen aan te wijzen voor het toe- of afnemen van deze recidive. Een
mogelijke oorzaak voor het afnemen van de recidive is bijvoorbeeld de persoonlijke begeleiding waar
we later meer over vertellen in het huidig gevoerd beleid.
3. Het te maken heeft met tegengestelde belangen
De gedetineerde wil graag weer terug in de maatschappij, maar dit lukt vaak niet. De maatschappij is
meestal terughoudend en durft het niet aan. Zo komen gedetineerden bijvoorbeeld vaak niet aan
werk.
4. Het gemeenschappelijk moet worden opgelost
Dit betekent dat in eerste plaats de gedetineerde mee moet werken, maar diegene moet wel hulp
krijgen van instanties en zijn omgeving. De overheid moet regels opstellen en de maatschappij moet
open staan.
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Omvang
Om te laten zien hoe het gesteld is met het aantal recidive in Nederland, hebben wij wat gegevens
hierover opgezocht. Al deze gegevens komen uit onderzoeken van het WODC, het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum.
Zij beschreven in een onderzoek dat per jaar ongeveer 30.000 ex-gedetineerde volwassen burgers na
verblijf in detentie terugkeren in de maatschappij.
Direct na detentie heeft bijna de helft van de ex-gedetineerden ten minste één
probleem op het gebied van identiteitsbewijs, inkomen of huisvesting. Direct voor
detentie had bijna 40% van de gedetineerden op ten minste één van deze drie
leefgebieden een probleem. Dit laat zien dat het moeilijk is voor ex-gedetineerden om weer terug te
keren in de samenleving.

Zoals in deze grafiek staat, zie je dat in der loop der jaren de recidive onder de gedetineerden rond
de 55 – 60 % ligt. Meer dan de helft van de ex-gedetineerden valt dus na twee jaar na vertrek uit de
gevangenis terug in zijn/haar oude gedrag.

Prevalentie van algemene recidive onder ex-gedetineerden uitstroomjaar 2007
Categorie
N
1
2
3
34.127
37,2
49,3
54,4
totale groep
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Bron: WODC-Recidivemonitor (2011)

Dit zijn de meest recente gegevens over het aantal recidivisten onder volwassen ex-gedetineerden in
Nederland. Uit de grafiek kan je opmaken dat van de ruim 34.000 ex-gedetineerden, 37.2% na 1 jaar
recidiveert, na 2 jaar neemt dit toe naar 49.3% en na 3 jaar is dit percentage 54.4%. Ook al is dit
percentage in de loop der jaren gedaald (in 2002 was dit percentage na 2 jaar bijvoorbeeld nog
60.6%), het gaat nog steeds om bijna de helft van de gedetineerden. Het is wel opvallend dat na
2002 dit aantal steeds meer is gedaald. Dit komt mogelijk door het beleid dat sinds 2002 is
ingevoerd, maar dit valt niet te controleren omdat de afname van het aantal recidivisten ook door
andere factoren kan komen.
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Oorzaken volgens wetenschappers/onderzoekers
Graag willen we de oorzaken beginnen met enkele algemene kenmerken of oorzaken die vaak
samenhangen met de kans op het recidiveren van gedetineerden:
Sekse:
Mannelijke gedetineerden recidiveren vaker dan vrouwelijke gedetineerden.
Leeftijd:
Hoe jonger de veroordeelde hoe meer kans op recidive.
Leeftijd bij
eerste veroordeling:
Hoe jonger bij eerste veroordeling hoe meer kans op recidive.
Geboorteland:
Bij gedetineerden geboren in Nederland is het recidiverisico hoger.
Aantal eerdere
veroordelingen:
Hoe meer eerdere veroordelingen, hoe groter het recidiverisico.
Type delict:
Risico het hoogst bij vermogensdelicten zonder gebruikmaking van geweld.
Deze kenmerken/oorzaken komen van het Van Mesdag forensisch psychiatrisch centrum te
Groningen, dit centrum is voor gedetineerden met een psychisch probleem die dus extra hulp nodig
hebben, dit noem je TBS’ers, ter beschikking gestelden.
Om nu dieper in de oorzaken te komen hebben we gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken
over dit onderwerp en verschillende visies van wetenschappers en dit hebben we op een rijtje gezet.
Te beginnen bij de Isd-maatregel, waarbij veelplegers voor meerdere vergrijpen tegelijk kunnen
worden veroordeeld en dan een hogere straf opgelegd kunnen krijgen. Hier krijgen criminelen voor
vrij kleine vergrijpen een lange straf opgelegd waarin volgens het plan intensieve begeleiding en
psychiatrische hulp geboden wordt aan gedetineerden om deze gedetineerden te resocialiseren,
maar in de praktijk wordt hier uiteindelijk niet genoeg aan gedaan. Een gedetineerde krijgt deze hulp
ook pas als hij gemotiveerd is. “Alleen bij duidelijke aanknopingspunten voor gedragsverandering en
recidivevermindering.” Volgens de site van het Openbaar Ministerie.
En als ze dus geen potentie zien in de gedetineerde zien voor gedragsverandering en
recidivevermindering, doen ze er dus niets aan. Rechters geven in vrijwel alle gevallen voorrang aan
de maatschappij beveiliging ten koste van de individuele belangen van de recidivist, en legt in vrijwel
alle gevallen de Isd-maatregel voor de maximale duur van twee jaar op.
De Isd-maatregel heeft niet de resultaten die men beoogd had, de verslavings- en psychiatrische
problemen van de gedetineerden blijken erger dan verwacht. Hierdoor zijn de instellingen die de Isdmaatregel uitvoeren niet goed genoeg voorbereid op de uitvoering van de Isd-maatregel.
Nu krijgen gedetineerden waarbij de Isd-maatregel wordt toegepast dus een vrij lange straf voor
relatief kleine vergrijpen en als deze straf niet nuttig gebruikt wordt, ontwikkelt een gedetineerde
dus eerder negatieve gevoelens richting het rechtssysteem en het gezag dan dat deze erop
vooruitgaat.
Volgens Meester Sanne Struijk, promoveert op het proefschrift: Recidive en overlastbestrijding
bezien vanuit het wettelijk sanctiestelsel.
Dan hebben we het probleem van de VOG, de Verklaring Omtrent het Gedrag. Vroeger heette dit
nog de Verklaring van Goed Gedrag. Deze Verklaring Omtrent het Gedrag heb je nodig voor veel
banen, stages en opleidingen.
-

Een VOG geeft aan dat het gedrag geen belemmering vormt voor een bepaalde functie.
Een bedrijf vraagt vooral naar een VOG wanneer je bij de baan om moet gaan met vertrouwelijke
gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen.
Je kunt een VOG aanvragen bij de gemeente.
Deze aanvraag krijg je van de werkgever die om je VOG vraagt.
De gemeente stuurt de aanvraag door naar Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag
(COVOG) .
Het COVOG beslist namens de minister van Justitie of je een VOG krijgt.
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-

Als uit het onderzoek blijkt dat je geen strafbare gedragingen op uw naam heeft staan, wordt de
VOG afgegeven.
Als blijkt dat je wel strafbare feiten op je naam hebt staan beoordeelt het COVOG of deze
relevant zijn voor de baan waarvoor je deze VOG hebt aangevraagd.

Als je geen VOG krijgt betekent dit dat je bepaalde banen, stages en opleidingen dus niet kunt doen.
Vooral als het gaat om jongeren kan de VOG een belemmering zijn, als zij een misdaad hebben
gepleegd in hun jeugd, kan dit hen in de weg staan bij het kiezen van een studie, later hun baan en
dus hun toekomst. Vaak gaat het om jeugdzonden en jongeren overzien de gevolgen van hun daden
op deze leeftijd nog niet, deze daden hebben echter grote gevolgen voor hun toekomst doordat dit
delict wel op hun strafblad komt te staan. Per jaar worden er ruim 1200 jongeren tot 25 jaar
uitgesloten van een opleiding, stage, baan of vrijwilligerswerk, omdat ze geen VOG krijgen.
Zonder VOG zijn de keuzes in banen zeer beperkt, een baan bij de overheid, het leger, de beveiliging,
bij banken, als taxichauffeur en lerarenopleidingen kun je alvast vergeten. Zelfs voor veel
vrijwilligerswerk is er een VOG nodig. Er worden dus heel veel banen uitgesloten maar toch moeten
deze ex-gedetineerden (of personen die een andere straf hebben ondergaan voor hun daden) op een
manier aan geld komen. Vaak vallen zij op deze manier terug in criminele gedragingen.
De overheid probeert dus te streven naar veiligheid door mensen met een strafblad uit te sluiten
voor functies, waardoor het in de samenleving uiteindelijk onveiliger wordt. In de samenleving wordt
het onveiliger doordat ex-gedetineerden niet meer aan een baan komen, en hierdoor de kans groter
is op recidive.
De ombudsman Afl.2 Geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (21-01-2011)
Vaak is ook de overstap van gevangenis naar een kliniek waar geresocialiseerd wordt te groot, zo zijn
er veel afhakers die dan helemaal niet geresocialiseerd worden.
Bij 60% van de gedetineerden speelt verslavingsproblematiek en na het half jaar tot jaar verplichte
reclassering zijn ze vaak wel van hun verslaving af, maar doordat na een tijdje het contact met de
reclassering stopt, missen zij een stuk hulp bij het invullen van hun dagelijks leven en kunnen ze vaak
de verleiding toch niet meer weerstaan.
Oorzaken volgens psychiater Martien Kooyman, lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming, en Edwin ten Holte, directeur Stichting Verslavingsreclassering GGZ.
Volgens hoogleraar forensische psychologie Corine de Ruiter vindt er recidive plaats doordat ons
strafrechtsysteem meer op het Amerikaanse gaat lijken, voor vrij kleine vergrijpen worden
criminelen streng bestraft, ze zegt dat resocialisatie geen primair doel meer is en dat we veelplegers
met meervoudige psychische en sociale problemen achter de tralies laten verpieteren, en dat we
hierdoor draaideurcriminelen krijgen. Ze zegt dat hoe meer we straffen, hoe verder vervreemd
gedetineerden raken van de samenleving.
De situatie waarin iemand terechtkomt na terugkeer in de samenleving is de belangrijkste
voorspeller van recidive. De thuissituatie dus, de drie w’s: werk, woning en een wijf. Volgens een
artikel in Vox magazine, het blad van de Radbout Universiteit Nijmegen. De onderzoekster had 60
gedetineerden gesproken een jaar nadat ze vrijgekomen waren.
In een onderzoek van Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR),
blijkt dat een gevangenisstraf een oorzaak is voor recidive. Uit hun onderzoek blijkt dat in de
gevangenis de fijne kneepjes van het vak worden bijgebracht en ze elkaars houding en motivatie
negatief beïnvloeden.
In hun onderzoek volgden ze personen die tussen hun 26 ste en 28ste tot een gevangenisstraf werden
veroordeeld en een groep personen die in die jaren wel in aanraking kwamen met justitie maar niet
werden vervolgd of wel veroordeeld werden maar dan tot een taakstraf of een boete. Hieruit blijkt
dat de personen met een gevangenisstraf meer met justitie in aanraking komen voor nieuwe
misdrijven dan de personen met een andere vorm van straf uit de controlegroep.
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Zelfs veelplegers bleken vaker opnieuw met justitie in aanraking te komen na een gevangenisstraf
dan na een boete of taakstraf.

Oorzaken volgens ervaringsdeskundige
Rein Gerritsen
Deze man is erg vernederd in de gevangenis, maar in de gevangenis weet je de gevolgen als je een
bewaker neerslaat nadat hij je vernederd: de isoleercel bijvoorbeeld. Daarom komt deze woede
jegens het gezag eruit als hij uit de gevangenis is. Hij verzamelt politiepetten, als hij politie ziet slaat
hij er een neer en neemt hij de pet mee. Hij had er 76.
Dit is een mooi voorbeeld waarin je ziet dat door de vernederende omstandigheden waarin je
verkeerd, buiten het beperken van je vrijheid om, je je eigenwaarde kwijt raakt. En de woedde die je
richting het gezag hebt ontwikkelt wordt geuit wanneer de gedetineerde uit de gevangenis is
gekomen, als een soort wraak op hoe je behandeld bent.
Een andere oorzaak is dat een gevangene aan de andere kant ook weer zo gewend raakt aan het
geregelde leven in de gevangenis, dat hij dit ziet als een stabiele omgeving. Waar anderen, nietgevangenen, een huis, werk, vrouw en kinderen als een stabiele omgeving zien, zien zij dit juist als
een straf volgens Rein Gerritsen. Door het geregelde leven in de gevangenis, en de vaak slechte
voorbereiding op terugkeer in de samenleving, kan een gevangene na zijn vrijlating niet omgaan met
het vrije bestaan waarin hij zijn dag volledig zelf kan invullen. Hierdoor gaat het vaak opnieuw fout,
en keert de gevangene uiteindelijk vaak weer terug naar zijn “stabiele” omgeving: de gevangenis.
Vervolgens is een oorzaak die we ook al bij wetenschappelijke oorzaken hebben genoemd voor het
recidiveren van gedetineerden, maar dan nu met het persoonlijke probleem van Rein Gerritsen dat
ex-gedetineerden niet aan de bak komen. Zelf heeft hij natuurkunde gestudeerd aan de universiteit
maar hij zal nooit aangenomen worden als hoogleraar door zijn strafblad. Er zit een gat in je CV
omdat je in die tijd vast hebt gezeten en werkgevers vragen zich af waar dit gat vandaan komt. Veel
ex-gedetineerden geven het door al deze afwijzingen uiteindelijk op.
Documentaire Tegenlicht: Door schade en schande op 11-04-2011
Uit de Thema week van de VPRO “Knap crimineel”.
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Gevolgen
Enkele gevolgen van het recidiveren van gedetineerden zullen we nu geven.
Ten eerste leiden deze recidivisten tot enorme kosten voor de overheid en dus ook voor ons.
De totale kosten voor de criminaliteit in 2007 bedroegen 20 miljard euro, hieronder valt niet alleen
de directe schade, maar ook de kosten van opsporing en berechting, van preventie, verzekeringen,
medische kosten en dergelijke. Als je nagaat dat 70% van de criminelen die dit op hun geweten
hebben opnieuw de fout in gaan na 7 jaar, kun je je voorstellen dat dit over enorme bedragen gaat.
Vergeet ook niet de kosten van de detentie zelf. Een dag in de gevangenis van één gedetineerde kost
200 euro, dit is per jaar ongeveer 70.000 euro per gevangene.
Dit alles wordt door de overheid betaald en uiteindelijk betaalt de belastingbetaler dat dus.
Gevangenenzorg Nederland en onderzoek aan de UVA van masterstudente Nicolette Plasse.
Onderzoek naar de resultaten wat betreft criminaliteit en recidive en de werkzame factoren van
het leer- werkproject de stichting TRIX.
Ten tweede zijn er voor al deze recidivisten heel veel cellen nodig en dus plaats in de gevangenis.
Het moge duidelijk zijn dat het om grote aantallen recidivisten gaat, omdat zoals ik al eerder
noemde, 70% van de gedetineerden uiteindelijk opnieuw in de gevangenis terecht komt.
70% van de gedetineerden die nu in de gevangenis zitten, zullen recidiveren. In 2009 waren er
11.000 gedetineerden en 7.700 zullen daarvan dus recidiveren. Voor deze 7.700 recidivisten moet
dus alweer plek vrij komen in de gevangenis.
Volgens de recentste cijfers die we konden vinden via de site van de Nederlandse Orde van
Advocaten
De werkdruk op de rechterlijke macht is zeer hoog, zo hoog dat rechters per zaak een bepaalde tijd
krijgen om deze af te handelen. In 2010 hebben rechters aan de bel getrokken, omdat de werkdruk
zo hoog is kunnen ze niet elke zaak met alle aandacht behandelen en zijn ze bang dat de kwaliteit van
de rechtspraak afneemt.
Deze werkdruk kunnen we natuurlijk voor een deel toeschrijven aan de steeds maar recidiverende
gedetineerden, als deze gedetineerden niet zouden recidiveren, zouden de rechters meer tijd
hebben per zaak.
Recht.nl
Een ander gevolg van de recidive van gedetineerden is dat er een gevoel van onveiligheid onder de
bevolking heerst. Als een persoon een misdaad begaat, wordt deze persoon blijkbaar niet goed
genoeg aangepakt, want na detentie vervalt deze vaak weer terug in zijn oude gedrag. Voor de
bevolking roept dit een gevoel van onveiligheid op, omdat ze er blijkbaar niet op kunnen vertrouwen
dat als een gedetineerde vrij komt deze gedetineerde het niet nog eens zal doen.
Hierdoor blijft er ook weinig vertrouwen over in het beleid van de overheid. Door het grote aantal
recidive lijkt het voor de bevolking alsof de overheid “de criminelen niet goed genoeg aanpakt” en
“dat het beleid van de overheid niet deugd”.
De recidive geeft de overheid dus een slechte naam, omdat zij blijkbaar niet om weten te gaan met
het aanpakken van criminelen.
Door recidiveren is er meer criminaliteit, dit is erg simpel uit te leggen: als de 70% van de
gedetineerden niet zou recidiveren, zouden we van de gedetineerden in 2009 (11.000
gedetineerden) geen 7.700 gedetineerden zien recidiveren en zouden we dus 7.700 criminelen
minder hebben.
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Elders gevoerd beleid
Verenigde Staten
De recidive in de VS is de afgelopen jaren toegenomen. De oorzaak voor de groei van het aantal
recidivisten is volgens enkele criminologen de bijna volledige afschaffing van het proberen om exgedetineerden op hun terugkeer in de samenleving voor te bereiden. Naar schatting neemt niet
meer dan één op de zeven gedetineerden in de VS deel aan reclasserings-programma's.
In Amerika wordt geprobeerd misdadigers af te schrikken door meer gevangenissen te bouwen en
hogere straffen te geven, zelfs de doodstraf bestaat nog in Amerika.
Opvallend is dat de buren van de Verenigde Staten, Canada, die qua soort land erg op elkaar lijken,
het voor elkaar heeft gekregen om de recidive de afgelopen jaren terug te dringen met 30%. Dit
heeft te maken met de What works-beweging.
What Works
Ons huidig beleid is gebaseerd op de What Works-beweging, vandaar dat wij vertellen wat deze in
houdt. Deze beweging is in het begin van de jaren negentig opgekomen en is vooral bekend vanuit
Canada. What Works bestaat uit een aantal principes. De principes zijn gebaseerd op
wetenschappelijke inzichten. Van deze principes heeft men vastgesteld dat als deze worden
toegepast bij de ontwikkeling van interventies, het geheel van activiteiten waarmee hulpverleners
voor en met cliënten problemen oplossen, met die interventies recidive verminderd kan worden. De
belangrijkste principes zijn:
o Risicoprincipe: het risico op recidive moet bepalend zijn voor de intensiteit van de
interventie(s). Hoe groter het risico, hoe intensiever de interventie.
o Behoefteprincipe: interventies moeten gebaseerd zijn op de criminogene tekorten en
behoeften van een dader, het moet dus aansluiten op de problemen die het criminele gedrag
van een gedetineerde veroorzaken.
o Responsiviteitsprincipe: interventies moeten aansluiten bij mogelijkheden, manier van leren
en de motivatie van de gedetineerde.
o Integriteitprincipe: interventies moeten uitgevoerd worden zoals ze oorspronkelijk opgezet
zijn, door getraind personeel.
o Vaardighedenprincipe: met interventies moeten gedrags- en cognitieve vaardigheden, dus
handelen en denken, aangeleerd worden waardoor gedetineerden beter met problemen en
met mensen om kunnen gaan.
o Oefeningprincipe: in de interventies moet veel gelegenheid zijn om met de praktische
vaardigheden te kunnen oefenen.
o Maatschappijprincipe: interventies die in de maatschappij worden uitgevoerd zijn effectiever
dan interventies die in inrichtingen worden uitgevoerd, tenzij deze laatste ook op grond van
bovenstaande principes worden toegepast.
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Huidig beleid
Het Veiligheidsprogramma is een lang proces van meer duidelijke sturing van het veiligheids- en
politiebeleid door de rijksoverheid. Dat proces begon ooit met het Beleidsplan Samenleving en
Criminaliteit (1985), kreeg een vervolg in de jaren negentig in het Integraal Veiligheidsbeleid (de
tweejaarlijkse Integrale Veiligheidsrapportages vanaf 1993 en de Nota Veiligheidsbeleid 1995-1998)
en mondde onder het vorige kabinet uit in het Beleidsplan Nederlandse Politie (BNP) 1999 – 2002 en
het Integraal Veiligheidsprogramma 1999.
Programma Terugdringen Recidive (nu)
Het programma Terugdringen Recidive is een onderdeel van het Veiligheidsprogramma van het
kabinet.
Het doel van programma TR is om te voorkomen dat (ex-)gedetineerden opnieuw een strafbaar feit
plegen. De doelgroep van het programma TR is volwassen gedetineerden die na een veroordeling
een straf hebben gekregen van minimaal 4 maanden en waarvan het de bedoeling is dat zij na hun
verblijf in een inrichting terugkeren in de maatschappij.
Eerst wordt een door de reclassering uitgevoerd onderzoek naar de criminogene factoren bij de
gedetineerde uitgevoerd, hier wordt gebruik gemaakt van Risico Inschattings Schalen, dit brengt in
kaart welke factoren de basis vormen van het criminele gedrag van een gedetineerde, dat zijn de
criminogene factoren. Ook wordt de motivatie en leervermogen van de gedetineerde in kaart
gebracht. Aan de hand hiervan wordt een re-integratieplan opgesteld en worden activiteiten
gepland.
Daarna begeleidt de reclassering de gedetineerde bij de uitvoering van de in het re-integratieplan
vastgelegde activiteiten.
Uitgangspunt van het programma Terugdringen Recidive is een persoonsgerichte aanpak.
Gedetineerden krijgen tijdens hun gevangenisstraf een programma dat speciaal voor hun is opgezet.
Het doel is eigenlijk het doorbreken van het criminele levenspatroon van gedetineerden.
Goede nazorg geven aan ex-gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij is een ander
belangrijk onderdeel van de aanpak van recidive. Ex-gedetineerden hebben bij hun terugkeer in de
maatschappij vaak problemen met huisvesting, inkomen en schulden. Hierdoor gaan zij vaak
opnieuw de fout in. Het is daarom belangrijk om goede nazorg te geven.
Om ervoor te zorgen dat gedetineerden na hun gevangenisstraf goede nazorg krijgen, wordt het
contact tussen gevangenissen en gemeentes verbeterd. Gemeentes weten daardoor wanneer de
gedetineerde weer teruggaat naar zijn woonplaats. Zij kunnen daardoor op tijd maatregelen nemen
om problemen met woning, inkomen, zorg en identiteitsbewijs te voorkomen.
Tijdens de gevangenisstraf worden problemen van gedetineerden al in kaart gebracht en opgelost,
zodat gedetineerden na hun terugkeer in de samenleving niet opnieuw de fout in gaat. Door scholing
tijdens de straf kunnen gedetineerden bijvoorbeeld al worden voorbereid op een baan.
Om ervoor te zorgen dat gedetineerden goed kunnen terugkeren in hun woongemeente is het
belangrijk dat zij hun straf uitzitten in hun eigen regio. Gedetineerden met een korte straf worden
daarom zoveel mogelijk geplaatst in een gevangenis in hun eigen regio. Gedetineerden met een
lange straf worden vier maanden voor hun vrijlating geplaatst in een gevangenis in de regio waarin zij
wonen.
Voor het bereiken van een lagere recidive is een integrale aanpak erg belangrijk. Dat wil zeggen dat
Justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties intensief samenwerken voor een goede reintegratie van ex-gedetineerden in de samenleving.
In ons interview met Johan Swart van stichting DOOR, vertelde hij ons dat als gedetineerden het hele
programma doorlopen, de recidive teruggedrongen kan worden naar 35%.
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Politieke partijen
Politieke partijen hebben verschillende visies op de aanpak van recidivisten. Om verschillende visies
naar voren te brengen hebben we vier partijen uitgekozen. Ten eerste de VVD omdat dit op dit
moment de grootste partij in Nederland is. Vervolgens de PVV, omdat deze partij vaak erg
uitgesproken standpunten heeft en we benieuwd zijn hoe de partij over dit onderwerp denkt. Ook
hebben we gekozen voor de SP zodat we een linkse visie hebben als mooi contrast met bijvoorbeeld
de PVV. Voor de PvdA kozen we omdat dit de op een na grootste partij is in de kamer en deze partij
een links standpunt vertegenwoordigd, maar toch het dichtst bij het midden ligt van alle linkse
partijen. Als laatste voegen we nog iets bij over GroenLinks, omdat ze ons op het laatste moment nog
terugmailden.
VVD
We willen graag beginnen met de VVD, omdat dat op dit moment de grootste partij in Nederland is.
De VVD wil dat criminelen die drie keer voor een soortgelijk delict worden veroordeeld, de maximaal
op te leggen straffen voor de delicten krijgen. Dit is gebaseerd op het Amerikaanse: Three strikes and
you’re out systeem, waar je na 3 overtredingen van de wet levenslang in de gevangenis zit. De VVD
heeft hier een variant op gemaakt: Three strikes, maximum punishment. Dit betekent dat na drie
veroordelingen de gemiddelde optelsom van de wettelijke strafmaxima voor de drie delicten de
maximale straf bepaald.
Volgens de VVD is het doel van dit systeem de criminaliteit terug dringen door de groep veelplegers
aan te pakken. Ze vinden dat bij de eerste en tweede veroordeling nog gekeken moet worden naar
het bieden van perspectief aan de dader, bijvoorbeeld in de vorm van resocialisatie, maar bij de
derde veroordeling moet er voor de bescherming van de samenleving gekozen worden.
De VVD vindt dat recidive ten alle tijden een strafverzwarende omstandigheid moet zijn.
vvd.nl
PVV
De PVV ziet over het algemeen zwaarder straffen als de oplossing, we hebben een aantal concrete
voorbeelden:
Voor kinderporno wil de PVV minimaal 5 jaar gevangenisstraf, en bij recidive tenminste 10 jaar,
terwijl de maximumstraf nu op 4 jaar gevangenisstraf ligt.
Voor verkrachting wil de PVV minimaal 10 jaar gevangenisstraf, en bij recidive tenminste 20 jaar,
terwijl de maximumstraf nu op 12 jaar ligt.
Bij straatroof wil de PVV minimaal 8 jaar gevangenisstraf, en bij recidive tenminste 16 jaar, terwijl de
maximumstraf nu op 9 jaar ligt.
De PVV wil geen taakstraffen gebruiken om het recidivecijfer terug te dringen, ze maken het voor
vrijwel alle categorieën misdrijven onmogelijk om een taakstraf op te leggen in hun voorstel. De PVV
vindt het belachelijk dat het werk dat veel Nederlanders hun hele leven gewoon als werk doen om
aan de kost te komen, ineens een “straf” heet als een crimineel dit werk een paar weken moet doen.
Vervolgens stelt de PVV voor om voortaan voor elk delict apart straf op te leggen, er staat
bijvoorbeeld een maximumstraf op inbraak, maar ook al heeft de misdadiger vijf keer ingebroken, de
rechter kan nooit een hogere straf opleggen dan de maximumstraf verhoogd met één derde.
Doordat voor elk delict nu apart straf opgelegd kan worden volgens het voorstel van de PVV, krijgt
een recidivist die vijf keer ingebroken heeft, ook vijf keer de maximumstraf.
De PVV vindt dat straf hoort te staan voor genoegdoening en bescherming van de samenleving. Zij
zeggen: “Zolang een crimineel is opgesloten, is de kans op recidive nul.”
De PVV ziet vooral het verhogen van straffen als een oplossing voor het verminderen van de recidive
van gedetineerden.
pvv.nl en trouw.nl
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SP
De SP is een groot voorstander van het bestrijden van recidive, vooral door middel van het
resocialiseren van de gedetineerden. Het probeert in de kamer dan ook keer op keer aandacht te
vragen voor het terugdringen van de recidive, “hierdoor zal er minder criminaliteit zijn en dat zal dit
kabinet toch wel moeten aanspreken.” zegt Kamerlid Sharon Gesthuizen van de SP.
De SP is het er niet mee eens dat de intensieve begeleiding van gedetineerden in de gevangenis
alleen wordt gegeven aan gemotiveerde lang verblijvende gedetineerden. Dit gaat over de Isdmaatregel waar we eerder in dit onderzoek al over spraken. De SP vindt dat andere groepen hier niet
genoeg aandacht krijgen, zoals kortgestraften of mensen van wie de kans op recidive heel hoog of
juist heel laag wordt geschat. Ook mensen die de Nederlandse taal niet of gebrekkig beheersen
krijgen deze begeleiding niet. Volgens SP Kamerlid Jan de Wit moet de intensieve begeleiding
toegankelijk worden voor een veel grotere groep. Ook zegt hij dat gedetineerden veel meer hulp
moeten krijgen bij bijvoorbeeld het regelen van een identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting en zorg.
De SP vindt dat gedetineerden opgevangen moeten worden door de samenleving en begeleiding
moeten krijgen wanneer zij terugkeren in de maatschappij. Volgens de SP moeten we juist investeren
in de resocialisatie van ex-gedetineerden in plaats van erop bezuinigen. Volgens Jan de Wit moeten
gemeenten een apart budget krijgen om deze plannen uit te voeren.
Hier zie je mooi de linkse visie van de SP, ze proberen ervoor te zorgen dat ook de minderheden
vertegenwoordigd zijn. De manier van de SP om de recidive van gedetineerden te beperken is vooral
door middel van resocialiseren, ze willen dat gedetineerden goede begeleiding krijgen bij terugkeer
in de samenleving zodat de gedetineerden snel weer in de samenleving opgenomen worden.
“Door recidive te bestrijden zul je slachtoffers voorkomen.” zegt de SP.
sp.nl

PvdA
Volgens de PvdA is de meest effectieve oplossing om recidive te voorkomen voornamelijk gericht op
werk tijdens en na detentie, dit draagt volgens hen pas echt bij aan een veilig land. De PvdA wil dus
niet bezuinigen op werk in detentie, maar er juist in investeren. De PvdA is voor een harde en
effectieve aanpak, als mensen niet willen meewerken aan een goede terugkeer in de samenleving,
moeten ze daartoe gedwongen worden. Ook ziet de PvdA dat zeer veel gedetineerden een psychisch
en/of verslavingsprobleem hebben, negeren heeft geen zin volgens hen en er moet hulp geboden
worden, desnoods gedwongen en door middel van de hulp die geboden zal worden zal de kans op
recidive vele malen kleiner zijn. Als gedetineerden niet meewerken aan een goede terugkeer in de
samenleving, kan via een rechterlijke uitspraak een sanctie volgen.
De PvdA vindt net als de SP dat gemeenten de regie moeten nemen als het gaat om het regelen van
alle voorzieningen die nodig zijn om recidive te beperken zoals: woning, uitkering, werk en
gezondheidsvoorzieningen. Als de gemeenten hierin aantoonbaar resultaten boeken, zullen ze hierin
financieel ondersteund worden.
Ook de PvdA is dus een voorstander van het beperken van recidive door middel van betere
resocialisatie.
nu.pvda.nl

GroenLinks
Op het laatste moment, toen ons werkstuk eigenlijk al af was, kregen wij nog een mailtje terug van
GroenLinks. Het standpunt van GroenLinks lijkt bij dit onderwerp veel op dat van de SP die we al
uitgebreid besproken hebben, daarom willen we niet te veel uitweiden over het standpunt van
GroenLinks.
In de mail lieten zij ons weten dat GroenLinks het beperken van recidive erg belangrijk vindt. Ze
vinden dan ook dat de straf gebruikt moet worden om de gedetineerden weer op het rechte pad te
krijgen. Ze zeggen dat veel gedetineerden met psycho-sociale en verslavingsproblemen kampen die
behandeld moeten worden, als dit niet gebeurd zullen ze na vrijlating weer terugvallen in de
criminaliteit. Ze vinden dat elke gedetineerde een persoonlijk resocialisatieprogramma moet krijgen,
met scholing en begeleiding na de gevangenisstraf.
Het mailtje hebben we aan het eind van ons werkstuk bijgevoegd.
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Mailtje van GroenLinks
Beste Emma en Jasmijn,
Hartelijk bedankt voor jullie e-mail aan GroenLinks. We zijn blij dat
jullie de moeite hebben genomen om onze fractie te schrijven.
GroenLinks vindt het beperken van recidive heel erg belangrijk. Tijdens
de straf moet hier veel aandacht aan worden besteed. Zoals jullie kunnen
vinden op onze website:
"GroenLinks wil dat gevangenisstraffen nu eindelijk eens echt gebruikt
gaan worden om mensen terug op het rechte pad te krijgen. Veel
gedetineerden kampen met psycho-sociale en verslavingsproblemen die
behandeld moeten worden. Zo niet, dan komen deze mensen na hun
vrijlating vaak toch weer in de criminaliteit terecht. En dat kost de
samenleving alleen maar meer geld. Elke gedetineerde moet een
persoonlijk resocialisatieprogramma krijgen, met scholing en begeleiding
na de gevangenisstraf."
http://standpunten.groenlinks.nl/Gevangenisstraf
Ik hoop dat jullie vraag hiermee voldoende is beantwoord en wens jullie
veel succes met het jullie onderzoek.
Met vriendelijke groet,
Maxe de Rijk
Publieksvoorlichting
Tweede Kamerfractie GroenLinks
Afsluitende quote
“Als we het over samenleving hebben, hebben we het dan over samenleving met gevangenen of zonder. Of
hebben we een aparte samenleving gecreëerd voor gevangenen, want daar lijkt het wel op. “
Rein Gerritsen
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ONDERZOEK
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Onderzoek
Naar aanleiding van alle informatie die we verkregen hebben bij het maken van dit werkstuk over
recidive van gedetineerden doen we een onderzoek. We willen graag onderzoeken of exgedetineerden inderdaad niet meer aan de bak komen, waar we het al eerder in ons werkstuk over
hadden. Bij de oorzaken hadden we het namelijk over “het gat in je CV”, wat een oorzaak is voor exgedetineerden om terug te vallen in crimineel gedrag. Uit deze nieuwsgierigheid is de volgende
hypothese voortgekomen.
Hypothese
Ex-gedetineerden worden niet aangenomen door werkgevers.
Variabelen
De variabelen van onze hypothese zijn:
- Het niet aannemen van ex-gedetineerden
- De werkgevers
Hierbij is het aannemen van ex-gedetineerden afhankelijk van de werkgevers, daarom is het
aannemen van ex-gedetineerden een afhankelijke variabele. De werkgevers zijn in deze hypothese
de onafhankelijke variabele.
Manier van operationaliseren
Om deze variabelen meetbaar te maken, zijn wij begonnen met intensief internet research. We
stuitten ineens op de Verklaring Omtrent Gedrag en welke banen hierdoor uitgesloten werden, dit
hebben wij uitgezocht aan de hand van onze deelvraag. Vervolgens vonden we het VOG
expertisecentrum en hebben we een medewerker geïnterviewd over welke banen allemaal beperkt
worden door de VOG. Toen hebben we een steekproef gedaan om te kijken of een ex-gedetineerde
in de overgebleven branches (waar niet om een VOG zou worden gevraagd) ook daadwerkelijk kan
solliciteren naar een baan zonder dat een VOG vereist is. Zo hebben wij de variabelen meetbaar
gemaakt.
Deelvraag
Bij welke beroepen is geen VOG nodig?
Beschrijvende vraag
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Operationaliseren en resultaten
Wat wij allereerst wilden weten is voor welke beroepen geen VOG nodig is, met als basis onze
deelvraag: “Bij welke beroepen heb je geen VOG nodig?”, beroepen waar deze wel voor nodig is,
vallen namelijk al af voor ex-gedetineerden. Er moet natuurlijk wel enig verband zijn tussen het
gepleegde delict en de gewenste functie, maar zoals ik eerder al vertelde wordt dat nogal ruim
genomen.
In een interview met het VOG expertisecentrum, een centrum dat hulp biedt aan personen waarbij
de aanvraag van de VOG werd afgewezen, kwamen wij erachter dat er in bepaalde gevallen om een
VOG mag worden gevraagd. Voor bepaalde banen is een VOG wettelijk verplicht. Wij hebben op de
site van Rijksoverheid een overzicht van functies gevonden waarvoor dit verplicht is:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integriteitverklaring beroepsvervoer
(buitengewoon) opsporingsambtenaar
(vakantie)gastgezinnen, pleeggezinnen en adoptie
Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier
Horeca; leidinggevende, bedrijfsleider en beheerder
Juridische dienstverlening
Onderwijs
Taxibranche; chauffeurspas
Taxibranche; ondernemersvergunning
Busondernemer
(Gezins)voogd bij voogdij-instellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en
maatschappelijk werker
Beëdigde tolken en vertalers
Lidmaatschap schietvereniging
Financiële dienstverlening
Visum en emigratie
Politieke ambtsdragers

Vervolgens hebben wij gekeken welke branches er in totaal zijn en we kwamen op deze lijst:
Detailhandel, groothandel en ambachten
 Detailhandel
 Ambachten
 Markt- en straathandel
 Verkoop en reparatie van voertuigen
 Groothandel
Horeca, recreatie en catering
 Horeca en catering
 Dag- en verblijfsrecreatie
 Waterrecreatie
Kunst, cultuur en media
 Kunst, cultuur en media
Zakelijke en persoonlijke dienstverlening
 Advies-, onderzoeks- en communicatiebureaus
 Facilitaire dienstverlening en ICT
 Financiële dienstverlening
 Juridische, administratieve en fiscale dienstverlening
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Persoonlijke dienstverlening
Onroerend goed
Bouwnijverheid
 Bouw en infrastructuur
 Schilders-, afbouw- en onderhoudsbedrijven
 Installatiebedrijven
Vervoer
 Goederenvervoer
 Personenvervoer
Industrie
 Industrie
Agrosector
 Land- en tuinbouw
 Veehouderij
 Visserij
 Bosbouw en natuurbeheer
Deelvraag antwoord
Bij welke beroepen is geen VOG nodig?
Toen hebben wij naar de lijst met functies gekeken waarvoor een VOG wettelijk verplicht is en
hebben we de branches weggestreept die met deze functies te maken hebben, want deze banen
kunnen we natuurlijk uitsluiten voor ex-gedetineerden. Wij hielden de volgende lijst over:
Detailhandel, groothandel en ambachten
 Detailhandel
 Ambachten
 Markt- en straathandel
 Verkoop en reparatie van voertuigen
 Groothandel
Horeca, recreatie en catering (geen leidinggevende functies)
 Horeca en catering
 Dag- en verblijfsrecreatie
 Waterrecreatie
Kunst, cultuur en media
 Kunst, cultuur en media
Zakelijke en persoonlijke dienstverlening
 Advies-, onderzoeks- en communicatiebureaus
 Facilitaire dienstverlening en ICT
 Onroerend goed
Bouwnijverheid
 Bouw en infrastructuur
 Schilders-, afbouw- en onderhoudsbedrijven
 Installatiebedrijven
Industrie
 Industrie
Agrosector
 Land- en tuinbouw
 Veehouderij
 Visserij
 Bosbouw en natuurbeheer
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Om uit te zoeken of ex-gedetineerden dan ook echt aan de bak kunnen komen in deze branches,
hebben wij een steekproef gedaan. We hebben bedrijven uit deze branches gebeld en hun de vragen
uit onze enquête voorgelegd:
Bij welk bedrijf werkt u?
__________________________________________________________________________________________
Kunt u een ex-gedetineerde aannemen, of is dat überhaupt niet mogelijk in uw bedrijf?

Dat is mogelijk

Dat is niet mogelijk, omdat
____________________________________________________________________________________
Zou u een ex-gedetineerde aannemen als u niet weet waarvoor deze heeft vastgezeten?

Ja, want
_____________________________________________________________________________________

Nee, want
_____________________________________________________________________________________

Misschien, want
_____________________________________________________________________________________
Zou u een ex-gedetineerde aannemen als u weet dat hij vast heeft gezeten voor oplichting of verduistering?

Ja, want
_____________________________________________________________________________________

Nee, want
_____________________________________________________________________________________

Misschien, want
_____________________________________________________________________________________
Zou u een ex-gedetineerde aannemen als u weet dat hij vast heeft gezeten voor een geweldsmisdrijf?

Ja, want
_____________________________________________________________________________________

Nee, want
_____________________________________________________________________________________

Misschien, want
_____________________________________________________________________________________
Heeft u op dit moment een ex-gedetineerde bij u werken, en zo ja, op grond waarvan heeft u hem/haar
aangenomen?

Ja, omdat
____________________________________________________________________________________

Nee

En uit de overgebleven branches hebben we 17 bedrijven gebeld om te vragen hoe het in de praktijk
gaat met het aannemen van ex-gedetineerden aangezien in deze branches een VOG niet vereist is. Al
deze bedrijven zeiden dat zij inderdaad niet om een VOG hoefden te vragen, maar een werkgever
mag tegenwoordig altijd om een VOG vragen aan een sollicitant, vroeger waren die mogelijkheden
beperkt.
Ook al hoefden zij allen niet om een VOG te vragen, toch beantwoorden ze bij de vraag of zij een exgedetineerde aan zouden nemen als zij niet zouden weten wat hij/zij voor een misdrijf had gepleegd,
allemaal dat ze de persoon in kwestie niet aan zouden nemen, of heel misschien als de
persoonlijkheid hem/haar toch heel erg zou aanspreken. Als de ex-gedetineerde vast zou hebben
gezeten voor oplichting of verduistering, zouden de meeste bedrijven hem/haar niet aannemen. Dit
omdat zij het toch wel belangrijk vinden dat hun werknemers te vertrouwen zijn en dan vooral bij
functies waar de werknemers rechtstreeks in contact komen met klanten of met geld, bijvoorbeeld
als schilder die bij mensen thuis komt, of als kassamedewerk(st)er. Bedrijven gaven wel aan dat het
bij een ex-gedetineerde die een geweldsmisdrijf had begaan toch wel anders lag, bij deze vraag
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bleken zij eerder bereid te zijn om te kijken hoe de persoon zich zou gedragen en zij zouden
hem/haar misschien wel een tweede kans willen geven. Argumenten waren: “Misschien was het wel
heel lang geleden” of “We hebben allemaal toch wel eens zoiets gedaan” of “Deze persoon kan toch
veranderd zijn”, ook gaf een vrouw aan dat zij deze ex-gedetineerde dan misschien in een functie
onderaan zou willen laten beginnen, zodat de persoon zichzelf eerst kan bewijzen. Wat wij wel
opvallend vonden, was dat deze argumenten niet in de ondervraagden op waren gekomen in de
vragen hiervoor. Veel werkgevers gaven ook aan dat het heel erg om het complete gevoel in het
sollicitatiegesprek gaat, de indruk die ze krijgen van de persoon.
Verder gaven bijna alle bedrijven aan geen ex-gedetineerde in dienst te hebben.
Wat wel opvallend was, is dat als wij vroegen of het bedrijf een ex-gedetineerde in dienst had, ze
eigenlijk altijd antwoordden met een vastberaden nee.
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Conclusie
Uit ons onderzoek kunnen we concluderen dat er beperkte mogelijkheden zijn om aan werk te
komen als ex-gedetineerde. Allereerst de VOG, waardoor toch al redelijk veel banen afvallen. Maar
ook de bedrijven waar geen VOG vereist is, geven aan toch hun twijfels te hebben bij het aannemen
van ex-gedetineerden. Ook gaven zij aan dat als ze een persoon niet helemaal goed kunnen
inschatten, ze toch om een VOG zullen vragen.
Om onze hypothese even terug te halen:
“Ex-gedetineerden worden niet aangenomen door werkgevers.”
Er is wel degelijk samenhang tussen de twee variabelen: Het niet aannemen van ex-gedetineerden
en de werkgevers. Het niet aannemen is zoals uit ons onderzoek blijkt compleet afhankelijk van de
werkgevers en er kan wel gezegd worden dat voor bepaalde beroepen geen VOG nodig is waardoor
de werkgever weet dat de sollicitant geen strafblad heeft, maar als de werkgever zo zijn twijfels heeft
bij een persoon kan de werkgever bepalen toch om de VOG te vragen. Hierdoor zijn de
mogelijkheden om aan een baan te komen voor ex-gedetineerden dus zeer beperkt. We kunnen
echter niet stellen dat onze hypothese klopt, werkgevers weigeren niet per direct een exgedetineerde. Ze kunnen beslissen een ex-gedetineerde aan te nemen om hem/haar een tweede
kans te geven bijvoorbeeld. Uit het feit dat veel werkgevers hun besluit baseren op de algehele
indruk die ze krijgen van een persoon en het gevoel bij het gesprek, kunnen wij concluderen dat de
sociale vaardigheden van een ex-gedetineerde dus ook een rol spelen in het vinden van een baan.
Het is dus niet zo dat er geen mogelijkheid is voor ex-gedetineerden om aan de slag te gaan, maar
het wordt ze ook niet makkelijk gemaakt.
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Bijlage 5: Logboek
Naam
Jasmijn en Emma
Jasmijn en Emma

Datum
06-09-2012
12-09-2012

Aantal uren
1
1

Jasmijn en Emma
Jasmijn en Emma
Jasmijn
Emma
Jasmijn en Emma

13-09-2012
14-09-2012
14-09-2012
14-09-2012
19-09-2012

1
2
1
1
2

Jasmijn en Emma
Jasmijn
Emma
Jasmijn en Emma

21-09-2012
02-10-2012
03-10-2012
11-10-2012

2
3
3
2

Jasmijn en Emma

12-10-2012

1

Jasmijn en Emma
Jasmijn en Emma
Jasmijn en Emma
Emma
Emma
Emma
Emma
Emma
Jasmijn
Jasmijn
Jasmijn
Jasmijn en Emma
Emma
Jasmijn
Emma
Jasmijn
Jasmijn en Emma
Jasmijn en Emma
Jasmijn en Emma
Jasmijn en Emma

13-10-2012
14-10-2012
19-10-2012
22-10-2012
23-10-2012
24-10-2012
09-11-2012
23-11-2012
25-11-2012
26-11-2012
27-11-2012
28-11-2012
29-11-2012
29-11-2012
02-12-2012
03-12-2012
06-12-2012
06-12-2012
10-12-2012
15-12-2012

3
2,5
4
3
2
4
3
1,5
2
3
2
2
3
4
2
2
2
1,5
2
3

Jasmijn en Emma
Jasmijn en Emma
Jasmijn en Emma
Jasmijn en Emma

17-12-2012
29-12-2012
13-12-2013
15-01-2013

1,5
4
3
7

Jasmijn en Emma

16-01-2013

0

Wat gedaan?
Intensief internet research
Hoofd- en deelvragen
geformuleerd
Intensief internet research
Afspraak mw. Van Zwol
Intensief internet research
Intensief internet research
Deelvragen verder
formuleren, interviews
regelen
Intensief internet research
Intensief internet research
Intensief internet research
Hoofd- en deelvragen globaal
uitgewerkt
Samengezeten met mevrouw
van Zwol
Enquêtevragen gemaakt
Verwerken informatie
Afspraak Jasper Vonk
Intensief internet research
Verwerken informatie
Intensief internet research
Verwerken informatie
Intensief internet research
Intensief internet research
Verwerken informatie
Verwerking informatie
Overleg over voortgang
Verwerken informatie
Scholen mailen voor enquête
Verwerken informatie
Scholen mailen voor enquête
Enquêtes afgenomen
Overleg met mw. Van Zwol
Enquêtes afgenomen
Theoretisch gedeelte
afgerond
Enquêtes afgenomen
Onderzoek uitgewerkt
Onderzoek uitgewerkt
Profielwerkstuk
samengevoegd,
gecontroleerd en afgemaakt
Profielwerkstuk ingeleverd
bij secretariaat
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Bijlage 6: Uitwerking enquêtes
Wegens de grootschaligheid van het onderzoek hebben wij besloten de uitslagen in een aparte
uitgave bij te voegen. Deze bijlage bestaat uit 46 pagina’s.
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