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Verkorting terugkijktermijn VOG voor jongeren
Jongeren moeten door de weigering van de VOG niet
onnodig belemmerd worden bij het vinden van een
baan of stageplaats. Een baan of stage is namelijk een
goede beschermende factor om niet terug te vallen in
crimineel gedrag.
Bij de beoordeling van VOG-aanvragen van jongeren wordt
daarom vanaf 1 maart 2013 een terugkijktermijn van twee jaar
gehanteerd in plaats van de standaard terugkijktermijn van
vier jaar. Deze beleidswijziging biedt jongeren met een
strafblad betere kansen, omdat ze veel sneller een VOG
kunnen krijgen. In de beleidsregels VOG 2013, die op 1 maart
in werking zijn getreden, is dit nieuwe beleid vastgelegd.

Nieuw beleid
Deze beleidswijziging kan worden gezien als het resultaat van
een lang debat over de impact van de VOG-screening voor
jongeren. In oktober 2011 werd de werkwijze bij VOGaanvragen van jongeren voor het eerst aangepast. Jongeren
waarvan de VOG geweigerd dreigde te worden, worden
sindsdien aangemoedigd stukken in te sturen die de beoordeling positief kunnen beïnvloeden. Hierdoor kunnen de
ontwikkeling van de jongere en de omstandigheden van
gepleegde strafbare feiten beter worden meegewogen in de
beoordeling van de VOG-aanvraag.
Eind vorig jaar heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en
Justitie toegezegd om jongeren tegemoet te komen door een
kortere terugkijktermijn te hanteren bij de beoordeling van
hun VOG-aanvraag. Hierdoor heeft de jongere minder lang last
van een strafbaar feit dat hij of zij op jeugdige leeftijd heeft
gepleegd. De toezegging van de staatssecretaris is door Justis
als duidelijk criterium vastgelegd in het beoordelingskader dat
met ingang van 1 maart wordt toegepast. Om jongeren zo snel
mogelijk profijt te laten hebben van dit nieuwe beleid, heeft
Justis vooruitlopend hierop bij de besluitvorming over de
afgifte van de VOG zoveel mogelijk rekening gehouden met dit
nieuwe beleid.

Voorwaarden
De verkorting van de terugkijktermijn van vier naar twee jaar
geldt voor alle jongeren die ten tijde van de VOG-aanvraag
jonger zijn dan 23 jaar. De verkorting geldt niet voor jongeren
die zedendelicten of ernstige geweldsdelicten hebben
gepleegd. Ernstige geweldsdelicten zijn delicten waar meer
dan zes jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd.
Hiermee wordt aangesloten bij de richtlijn voor strafvordering
jeugd van het Openbaar Ministerie.
De verkorting geldt niet voor VOG-aanvragen waarvoor een
andere terugkijktermijn dan vier jaar gehanteerd wordt.
Het hanteren van een kortere terugkijktermijn voor jongeren
laat onverlet dat het kan voorkomen dat ook onder dit nieuwe
beleid jongeren geen VOG krijgen. Aan de hand van mogelijke
risico’s voor de samenleving, wordt ook bij deze VOGaanvragen zorgvuldig het risico voor de samenleving afgewogen tegen het belang bij afgifte van de VOG. In gevallen
waarin het risico voor de samenleving te groot wordt beoordeeld, wordt geen VOG verstrekt.

Cijfers, ontwikkelingen en trends
De afgelopen jaren heeft Justis ingespeeld op signalen uit de
politiek en de samenleving. Binnen de beoordelingsruimte
die bij een VOG-aanvraag bestaat, is explicieter rekening
gehouden met de jeugdige leeftijd van de VOG-aanvrager.
Uit de tabel is dat ook op te maken. Het aantal aanvragen
van personen tot 23 jaar loopt al sinds 2004 gestaag op. Het
percentage afwijzingen voor deze groep vertoont sinds een
piek in 2007 weer een dalende lijn.

Totaal aantal aanvragen
van personen onder de 23 jaar

Periode

Aanvragen

Waarvan
geweigerd

Totaal
afgegeven

% geweigerd

% afgifte

2004

23.780

95

23.589

0,40%

99,20%

2005

40.879

240

40.510

0,59%

99,10%

2006

50.696

404

50.159

0,80%

98,94%

2007

70.841

922

69.789

1,30%

98,51%

2008

96.802

859

95.816

0,89%

98,98%

2009

102.291

1.058

101.070

1,03%

98,81%

2010

111.434

896

110.448

0,80%

99,12%

2011

123.439

748

122.591

0,61%

99,31%

2012

134.481

650

133.520

0,48%

99,29%
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