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Samenvatting 
 

 

 

De Verklaring Omtrent het Gedrag 

 

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een preventief bestuursrechtelijk instrument, dat 

bedoeld is te voorkomen dat personen die een bepaald justitieel verleden hebben ‘gevoelige’ 

functies in de samenleving gaan vervullen. Een VOG kan in verschillende gevallen van een 

arbeidssituatie nodig zijn, bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin met kwetsbare 

personen, met vertrouwelijke gegevens, met geld of met specifieke goederen wordt gewerkt. 

 

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) geeft op grond van de Wet 

justitiële en strafvorderlijke gegevens namens de Minister van Justitie en Veiligheid (JenV) de 

VOG af, zowel aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen. Om een VOG-aanvraag te 

kunnen beoordelen, ontvangt het COVOG alle justitiële gegevens betreffende de aanvrager die 

zijn geregistreerd in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). Officieel heet dit het uittreksel 

Justitiële Documentatie, in de spreektaal wordt dit ook wel het ‘strafblad’ genoemd. De scree-

ningsautoriteit Justis (onderdeel van het Ministerie van JenV) onderzoekt het justitiële verleden 

van de VOG-aanvrager, waarbij naast justitiële gegevens, ter nadere ‘inkleuring’ van het ver-

kregen beeld van de VOG-aanvrager, ook politie- en/of reclasseringsgegevens kunnen worden 

betrokken. 

 

Aan VOG-aanvragers die niet in het JDS zijn opgenomen wordt zonder meer een VOG afgege-

ven. Bij de beoordeling of sprake is van justitiële antecedenten wordt bij volwassenen een te-

rugkijktermijn van vier jaar gehanteerd; voor jongeren tot 23 jaar is dit twee jaar, uitgezonderd 

zedendelicten, terroristische misdrijven en ernstige geweldsdelicten. In sommige sectoren op de 

arbeidsmarkt en bij specifieke delicten kunnen echter wel strengere regels gelden ten aanzien 

van de terugkijktermijn. Indien sprake is van relevante justitiële antecedenten wordt de VOG-

aanvraag beoordeeld aan de hand van een objectief criterium ‒ waarbij gekeken wordt naar het 

risico voor de samenleving bij herhaling van het strafbare feit ‒ en een subjectief criterium, 

waarbij de afweging wordt gemaakt tussen het belang van de aanvrager bij het verstrekken van 

de VOG en het belang van de samenleving bij bescherming tegen het risico (zoals vastgesteld 

bij het objectieve criterium). Het COVOG maakt bij deze risico-inschatting gebruik van verschil-

lende screeningsprofielen, afhankelijk van de risicogebieden en functieaspecten waarvoor de 

VOG wordt aangevraagd. 

 

 

Aanleiding van het onderzoek 

 

De VOG wordt steeds vaker ingezet bij bedrijven, organisaties en verenigingen: bijna 15 jaar 

geleden werden jaarlijks 250.000 VOG-aanvragen ingediend, inmiddels is dit aantal naar 1,2 

miljoen gestegen. Ook het toepassingsbereik van de VOG is uitgebreid, met name door de 

continue screening in de kinderopvang en de taxibranche. Daarnaast stellen steeds meer secto-

ren een VOG wettelijk verplicht, zoals rijschoolhouders.  
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De noodzaak een VOG aan te vragen geldt ook voor een steeds groter wordende groep jonge-

ren die een baan zoeken of die in het kader van een opleiding stage dienen te lopen. Het aantal 

aanvragen van een VOG onder de jongeren tot 23 jaar is tussen 2013 en 2018 toegenomen 

van bijna 150.000 naar 250.000. Dit is twintig procent van het totaal aantal in Nederland inge-

diende VOG-aanvragen op jaarbasis. Ofschoon het percentage afwijzingen van een VOG-

aanvraag laag is, zijn er signalen dat een groep jongeren uit angst voor een weigering geen 

VOG durft aan te vragen. Bij deze jongeren kan zich mogelijk een proces van zelfselectie afspe-

len waarbij zij, vanwege een justitieel verleden, verwachten geen VOG te krijgen en op grond 

daarvan een aanvraag van een VOG ook feitelijk mijden. De omvang van deze groep mijders 

van een VOG-aanvraag onder jongeren is onbekend. 

 

De sterke toename van het gebruik van de VOG vormt een weerslag van de behoefte aan 

preventie, maar hierbij kunnen mogelijk ook onbedoelde en ongecontroleerde effecten van de 

VOG optreden. Zo kan van de VOG-eis ten onrechte een afschrikwekkende werking uitgaan 

wanneer een individu, vanwege onvoldoende of onjuiste informatie, de ongefundeerde inschat-

ting maakt dat diens kans op een VOG-toekenning laag is. Na signalen van jeugdprofessionals 

en hulpverleners van dergelijk VOG-problematiek bij jongeren met een justitieel verleden, heeft 

in 2015 een verkenning naar VOG-problematiek onder risicojongeren plaatsgevonden. Dit wa-

ren jongeren met een justitieel verleden en jongeren van wie de verwachting is dat zij mogelijk 

met Justitie in contact komen. Uit die verkenning bleek dat een deel van hen de inschatting op 

toekenning van de VOG (te) pessimistisch inschat, waardoor zij ten aanzien van opleiding of 

werk mogelijk keuzes maken die niet nodig waren geweest (Gosliga, 2015). Het ten onrechte 

mijden van een VOG-aanvraag impliceert dat een groep jongeren zichzelf een kans op een 

stage of baan ontzegt. Deze jongeren kunnen daardoor problemen ondervinden bij hun 

(school)loopbaan, bijvoorbeeld omdat zij de opleiding van hun keuze niet (denken te) kunnen 

volgen of stage- of leerbedrijven uit de weg gaan waarbij de VOG-eis (mogelijk) van toepassing 

is. Hierbij dient te worden opgemerkt dat met de introductie van de ‘Wet vroegtijdige aanmeld-

datum en toelatingsrecht tot het mbo’ (in augustus 2017) opleidingen geen VOG mogen eisen 

bij de inschrijving/toelating tot de opleiding. Het vragen naar een VOG geldt met name voor de 

stage- en leerbedrijven waar studenten tijdens hun opleiding terecht komen. 

 

De eerdere verrichte verkenning geeft een indruk van de beeldvorming die bij risicojongeren 

leeft over de aanvraag van de VOG, maar geeft geen inzicht in de omvang van de groep mij-

ders van een VOG-aanvraag (in dit rapport ook wel ‘VOG-mijders’ genoemd). Het ontbreken 

van zicht op de omvang van de groep VOG-mijders, die vanwege hun justitieel verleden antici-

peert op een mogelijke afwijzing van een VOG, is aanleiding geweest voor de voormalige 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een onderzoek aan te kondigen waarin dit ‘dark num-

ber’ zo goed mogelijk wordt vastgesteld. KBA Nijmegen heeft, in nauwe samenwerking met 

BBSO, dit onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecen-

trum (WODC) uitgevoerd. 

 

 

Doelgroep van het onderzoek 

 

Het geschetste vraagstuk van ‘VOG-vermijdingsgedrag’ door een jongere kan zich met name in 

het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voordoen. Leren en werken in de beroepspraktijk (de 

beroepspraktijkvorming) is in het mbo, meer dan in welk onderwijstype ook, een omvangrijk, 

verplicht en frequent onderdeel van de opleiding. Aangezien ongeveer de helft van alle jonge-
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ren vroeg of laat in het mbo terechtkomt, is het potentieel dat met een VOG-aanvraag te maken 

krijgt enorm. Vanwege deze context vormen mbo-jongeren tot 23 jaar (uit schooljaar 2016/17) 

de primaire doelgroep van het onderzoek. Een tweede, veel kleinere, doelgroep in het onder-

zoek zijn jongeren die ná het vmbo het onderwijs (mogelijk tijdelijk) verlaten (dit zijn de vmbo-

uitstromers zonder onderwijsinschrijving in schooljaar 2016/17). Bij deze specifieke groep is 

nagegaan in hoeverre -het mijden van- een VOG-aanvraag een rol heeft gespeeld in het op-

schorten of afbreken van hun schoolloopbaan. 

 

Binnen de primaire doelgroep kijken we specifiek naar de jongeren die ‒ in het kader van hun 

opleiding in het mbo ‒ geen VOG aanvragen vanwege hun verwachting dat zij de VOG niet 

zullen krijgen, onder andere vanwege hun mogelijke justitiële antecedenten. Bij de mbo-

jongeren differentiëren we bovendien in VOG-mijding tussen de vier niveaus en de twee leer-

wegen in het mbo (de beroepsopleidende leerweg en de beroepsbegeleidende leerweg, res-

pectievelijk BOL en BBL). 

 

 

Probleemstelling van het onderzoek 

 

De algemene hoofdvragen van dit onderzoek luiden als volgt: 

A. In welke mate dienen jongeren in het mbo geen VOG-aanvraag in omdat zij inschatten dat 

zij geen VOG krijgen vanwege hun justitieel verleden? 

B. In hoeverre hangt het niet-aanvragen van de VOG samen met de ernst en/of aard van hun 

justitieel verleden, hun kennisniveau over de VOG en/of hun (gewenste) opleiding? 

C. In welke mate is de inschatting van mijders van de VOG-aanvraag dat zij geen VOG krijgen 

juist? 

 
 

Aanpak onderzoek 

 

Het onderzoek is erop gericht een beredeneerde schatting te geven van het aantal mbo-

jongeren dat vanwege een mogelijk justitieel verleden afziet van een (onderwijsgerelateerde) 

aanvraag van een VOG. Daartoe zijn twee methoden voor dataverzameling en -analyse toege-

past: 

• een verzameling en analyse van verschillende registerdatabestanden betreffende onderwijs-

deelnemers (mbo’ers en laatstejaars vmbo’ers van schooljaar 2016/17), betreffende hun 

VOG-aanvragen (in de schooljaren 2013/14 tot en met 2016/17) en data inzake het justitieel 

verleden van deze jongeren; 

• een grootschalige enquête onder de doelgroep van mbo’ers en vmbo-uitstromers. 

 

De resultaten van het onderzoek zijn daarmee gebaseerd op de koppeling en analyse van 

verschillende registerbestanden en op de analyse van de enquête. Bij de analyse van de regis-

terbestanden gaat het om feitelijke gegevens; de analyse van de enquête betreft voor een 

belangrijk deel ervaringen met en percepties van jongeren over de VOG. Ook is aanvullend een 

beperkt aantal interviews met VOG-mijders afgenomen om na te gaan hoe de VOG-

problematiek zich bij hen heeft geuit. 
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Conclusies 

 

Het totaal aantal jongeren in de onderzochte populatie dat vanwege een verwachte afwijzing 

geen VOG aanvraagt, bedraagt 8.900 tot 9.200 jongeren. Binnen de doelgroep van mbo’ers en 

vmbo-uitstromers is dit twee procent van het totale aantal van circa 438.000 jongeren. Onge-

veer een op de vijf VOG-mijders heeft een justitieel verleden (1.550 tot 1.700 jongeren). Voor 

een deel van de VOG-mijders met justitiële antecedenten geldt dat zij ten onrechte de VOG-

aanvraag mijdt, maar in welke mate de inschatting van het mijden van de VOG door deze jon-

geren feitelijk terecht of onterecht is, hebben we niet empirisch vast kunnen stellen. We hebben 

wel geconstateerd dat binnen de groep VOG-aanvragers met een strafblad minder dan een 

procent te maken heeft gehad met een afwijzing van de VOG-aanvraag; dit betreft 1 op de 126 

VOG-aanvragers met een strafblad. Het percentage VOG-afwijzingen onder mbo-jongeren met 

een strafblad is dus (zeer) klein. Een belangrijke reden hiervoor is dat een VOG-aanvraag al-

leen wordt afgewezen als er voor de functie relevante antecedenten staan geregistreerd, die 

relatief kortgeleden zijn opgebouwd. Op basis van een simulatie-analyse concluderen we dat 

het aandeel VOG-afwijzingen zou toenemen wanneer degenen die nu geen VOG aanvragen 

dat wel zouden doen. Desalniettemin blijft het percentage jongeren met een geweigerde afgifte 

van de VOG in dat geval nog zeer klein. Hieruit leiden we af dat het grootste deel van de VOG-

mijders met een strafblad hun kans om een VOG te verkrijgen te laag inschat. 

 

Van de jongeren die vanwege een verwachte afwijzing geen VOG aanvragen, heeft de meer-

derheid geen justitieel verleden. Naar schatting gaat het om 7.350 tot 7.500 jongeren. In totaal 

betreft dit twee procent van de mbo-jongeren en vmbo-uitstromers zonder justitieel verleden. 

Aangezien jongeren zonder justitiële antecedenten niet hoeven te vrezen voor een afwijzing van 

de VOG-aanvraag, concluderen we dat zij onnodig een VOG-aanvraag mijden. Hun ideeën en 

percepties over de VOG zijn te pessimistisch.  

 

Het onderzoek wijst uit dat relatief veel jongeren in de doelgroep, inclusief de jongeren die (nog) 

niet met de VOG-aanvraag te maken hebben gehad, geen adequaat beeld hebben van de 

beoordelingsprocedure van de VOG-aanvraag. Het overgrote deel van hen schat de afwijzings-

kans van een VOG-aanvraag groter in dan deze feitelijk is en meer dan veertig procent weet 

niet dat de VOG altijd wordt toegekend als men geen strafblad heeft. VOG-mijders blijken een 

iets slechter beeld van de beoordelingsprocedure van de VOG te hebben dan jongeren die de 

VOG wel aanvragen. Op basis van een multivariate analyse concluderen we dat de relatie 

tussen negatieve beeldvorming, een gebrekkig kennisniveau van de VOG en VOG-mijding 

afhankelijk is van (en verklaard kan worden door) het opleidingsniveau van de jongere: bij jon-

geren in de lagere niveaus in het mbo (niveau 1 en 2) komt VOG-mijding verhoudingsgewijs het 

meest voor, terwijl dit tevens de jongeren zijn met een minder goed beeld van de beoordelings-

procedure van de VOG. VOG-mijding en de invloed daarvan op de schoolloopbaan moet met 

name bij jongeren op niveau 1 en 2 van het mbo gezien worden in combinatie met andere 

aspecten die de schoolloopbaan en het studiekeuzeproces van deze jongeren beïnvloeden. 

Hierin spelen factoren een rol die te herleiden zijn tot vraagstukken of problemen in de persoon-

lijke sfeer en een bredere twijfel over de juistheid van de studiekeuze. 

 


