Rechtszaak om baan bij het spoor
dat verantwoordelijk is voor het
afgeven van de vog, moet er bij
Marengo tien jaar worden
teruggekeken. Marengo betwist
dat. Eerder kreeg Marengo in een
kort geding gelijk, maar kreeg hij
zijn vog toch niet. Daarom startte
hij een bodemprocedure.
Een hoofdconducteur is ook
opsporingsambtenaar. De persoon op
de foto is niet Marengo.
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Is het terecht dat de verklaring
omtrent het gedrag (vog) niet werd
gegeven aan een man die zeven
jaar geleden werd veroordeeld? De
man heeft die verklaring nodig om
hoofdconducteur bij de NS te
kunnen worden. De rechtbank boog
zich gisteren over die vraag.
Het was een bittere pil voor
Kenneth Marengo* uit Bilthoven
toen hij in april hoorde dat hij niet
verder kon met zijn opleiding tot
hoofdconducteur. Vol goede moed
was hij in februari begonnen aan
een werk- en opleidingstraject. Tot
hij werd geconfronteerd met fouten
uit het verleden.
Zeven jaar geleden werd Marengo
veroordeeld tot een maand
gevangenisstraf in verband met
verboden wapenbezit. Dat wapen
was van zijn broer, maar die stond
op het punt om te gaan trouwen.
Marengo hield zijn mond en werd
veroordeeld.

De jurist van Justis was hard voor
Marengo. ,,Als hoofdconducteur
ben je ook buitengewoon
opsporingsambtenaar. We stellen
dan hogere integriteitseisen aan de
mensen die deze functie willen."
Marengo stelde ter zitting dat hij als
hoofdconducteur vooral gastheer
is. ,,Ik vertel mensen op welke trein
ze moeten overstappen. Met
veiligheid ben ik eigenlijk niet
bezig." Als machinist, waar er een
'terugkijktermijn' van vier jaar is,
heeft hij een grotere
verantwoordelijkheid. ,,In die
functie ga je echt over de veiligheid
van mensen."
Marengo heeft bovendien van de
NS de mogelijkheid gekregen
verder te gaan met zijn interne
opleidingstraject zodra hij alsnog
zijn vog krijgt.
De rechter doet binnen zes weken
uitspraak.
* De naam van Marengo is
gefingeerd om zijn loopbaan niet
negatief te beïnvloeden.

En die beslissing kwam als een
boemerang terug in zijn gezicht. Bij
het afgeven van een vog zijn er
verschillende zogeheten
'terugkijktermijnen'. Dat wil zeggen
dat er verschillende tijdvakken
gehanteerd worden waarbij
eventuele strafbare feiten uit het
verleden een vog niet meer in de
weg zitten.
Volgens Justis, de dienst van het
ministerie van Veiligheid en Justitie,
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