
 

VOS/ABB, april 2013 

Verklaring Omtrent Gedrag na zedendelict? 
Door mr. José van Snek, adviseur Helpdesk VOS/ABB 

Na de veroordeling voor een zedendelict, bestaat er een mogelijkheid dat er toch een 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt toegekend.  

Op 19 april jl. berichtten wij op onze website www.vosabb.nl over een veroordeling en 
vrijspraak van een leraar van een basisschool  in Spijkenisse. De leraar werd vrijgesproken 
van het verrichten van ontuchtige handelingen met leerlingen, maar hij werd wel veroordeeld 
tot een maand voorwaardelijke gevangenisstraf voor het in bezit hebben van kinderporno. 
Daarnaast oordeelde de rechter in het vonnis dat de leraar het beroep van leerkracht mag 
blijven uitoefenen, ondanks het feit dat de leraar in kwestie een voorwaardelijke 
gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen. Kan deze leraar een VOG aanvragen? 
 
De definitie en aanvraag van de VOG worden onder meer in de wet geregeld, waarbij de 
criteria voor het al dan niet toekennen van deze verklaring voortvloeit uit de beleidsregels. 
Bij de beoordeling of een VOG wordt toegekend, wordt gekeken naar een aantal 
voorwaarden, waaronder twee criteria: een objectief criterium en een subjectief criterium. Het 
objectieve criterium betreft de beoordeling van de justitiële gegevens van de aanvrager, 
indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving en of deze een belemmering 
vormen voor de functie waarvoor de VOG is aangevraagd. Het Centrum Orgaan Verklaring 
Omtrent het Gedrag (COVOG) zal aan de hand van de beleidsregels afwegen of op grond 
van het objectieve criterium een VOG kan worden afgegeven. Nadat er een oordeel is inzake 
het objectieve criterium, komt het subjectieve criterium aan bod. Op basis van dit criterium 
kan worden geoordeeld dat de aanvrager van de VOG zwaardere belangen heeft die 
opwegen tegen de bij het objectieve criterium geconstateerde risico voor de samenleving, 
waardoor de VOG niet kan worden afgegeven. Er bestaat dan nog een mogelijkheid voor de 
aanvrager om toch de VOG te verkrijgen. Wel is het subjectieve criterium bij zedendelicten 
aangescherpt. Op grond van de beleidsregels is het uitgangspunt dat de persoon die een 
zedendelict heeft gepleegd (en daarvoor is veroordeeld) en aan de voorwaarden van de 
beleidregels voldoet (moet sprake zijn van (on)voorwaardelijke gevangenisstraf, 
beroepsverbod etc.) geen VOG kan verkrijgen, tenzij de weigering van de VOG evident 
disproportioneel is. Dit laatste dient te worden beantwoord aan de hand van de 
omstandigheden van het geval.  
 
Wat betekent dit voor de zaak die wij recentelijk hebben behandeld? In het vonnis heeft de 
rechter expliciet aangegeven dat er geen sprake is van een beroepsverbod. Het niet afgeven 
van een VOG kan in dit geval wellicht als evident disproportioneel worden geacht, aangezien 
de rechter het uitoefenen van het beroep als leraar niet heeft willen beperken en dit als 
zodanig heeft uitgesproken.  
 
VOS/ABB vindt dat een dergelijke uitzondering in het onderwijs niet gewenst is. In het 
onderwijs dient de veiligheid van het kind altijd gewaarborgd te zijn. Bovenstaande 
uitzondering tot afgifte van een VOG, ondanks het feit dat de persoon is veroordeeld voor 
een zedendelict, brengt deze waarborg in gevaar.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  


