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3 Handreiking screening VOG Politiegegevens 

 Handreiking VOG Politiegegevens voor 
organisaties 

Deze handreiking geeft informatie aan organisaties over screening met de VOG-Politiegegevens (verder; VOG-P).1 De 
VOG-P is bedoeld voor situaties waarvoor al bestaande screeningsinstrumenten onvoldoende waarborgen bieden.

Deze handreiking is opgesteld voor werkgevers die hun medewerkers op een passende manier willen screenen, als 
onderdeel van het integriteitsbeleid. Indien de werkgever wenst zijn medewerkers te screenen middels de VOG P zal 
hij een voordracht moeten opstellen en deze met akkoord van de vakminister moeten toesturen aan de Minister 
voor Rechtsbescherming. Vervolgens zal de Minister voor Rechtsbescherming de voordracht in behandeling nemen 
en beslissen op de voordracht. Bij akkoord van de Minister voor Rechtsbescherming worden voorgedragen functies 
opgenomen in de ministeriële regeling VOG politiegegevens.2  
Achtereenvolgens leest u meer over de VOG-Politiegegevens, waar de screening voor dient en hoe het proces tot opname 
van functies in de ministeriële regeling aanwijzen functies VOG politiegegevens eruit ziet. Ook wordt beschreven wat 
de randvoorwaarden zijn voor opname in de ministeriële regeling en hoe een voordracht tot opname van functies in de 
ministeriële regeling eruit ziet. Tot slot worden enkele begripsbepalingen in deze context toegelicht.

1  Artikel 35a, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 
2  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 24 juni 2022, nr. 4040514, houdende het aanwijzen van functies die een hoge mate van 

integriteit vereisen en waarvoor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag kan worden geweigerd op basis van politiegegevens 
(Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens) Staatscourant 2022, 16808 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendma-
kingen.nl) 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-16808.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-16808.html
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I Algemene uitgangspunten

1.1 Inleiding

Een reguliere VOG wordt beoordeeld op justitiële gegevens. De VOG-politiegegevens (hierna VOG-P) maakt het 
mogelijk dat de VOG ook op basis van relevante politiegegevens geweigerd mag worden.3 In bepaalde gevallen worden 
bij beoordeling van een reguliere VOG nu ook al politiegegevens opgevraagd ter inkleuring van justitiële gegevens, 
bijvoorbeeld als het een twijfelgeval betreft. Hierbij mogen de politiegegevens niet zelfstandig een weigeringsgrond zijn, 
maar ze mogen meegewogen worden bij de VOG beoordeling. 

Bij de VOG-P wordt het mogelijk om een VOG te weigeren op basis van alleen politiegegevens, ook indien geen justitiële 
gegevens over de aanvrager bekend zijn. De VOG-P is bedoeld voor situaties waarvoor al bestaande screeningsin-
strumenten onvoldoende waarborgen bieden of vanwege het soort screening niet kunnen worden toegepast. De 
VOG-P biedt voor deze gevallen een uitkomst en wordt als sluitstuk toegevoegd aan een pakket van bredere integriteits-
maatregelen. De zwaardere screening heeft in die gevallen als doel drie risico’s in te perken.
1. Het risico dat personen op bepaalde posities kennis en/of bevoegdheden misbruiken, waardoor een organisatie in 

diskrediet wordt gebracht en grote maatschappelijke onrust ontstaat. 
2. Het risico dat opsporingsonderzoeken of rechtshandhaving worden verstoord.
3. Het risico dat georganiseerde of ondermijnende criminaliteit worden gefaciliteerd. 

De mogelijkheid om een VOG-aanvraag af te wijzen louter op basis van politiegegevens is een ingrijpend middel en moet 
daarom zorgvuldig en terughoudend worden gebruikt. Mede om aan deze eisen van zorgvuldigheid en terughoudendheid 
te voldoen, is deze handreiking tot stand gekomen. In de voordracht van functies dienen de voorwaarden die hier worden 
gesteld te worden onderbouwd. Aan de hand van de onderbouwing wordt bepaald of een functie kan worden opgenomen 
in de ministeriële regeling. Op basis van de voorwaarden uit deze handreiking zal worden bepaald of voorgedragen functies 
worden opgenomen in de ministeriële regeling VOG P.

1.2. Functies 

Voor functies die in aanmerking komen voor screening middels de VOG-P moet sprake zijn van een kwetsbare functie 
waarbij een hoge mate van integriteit wordt vereist en waarin sprake is van een van de factoren genoemd in artikel 35a 
van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Het gaat om functies waarin sprake is van de volgende wettelijke 
factoren als genoemd in artikel 35a van de WJSG: 
a. een bevoegdheid geweld te gebruiken;  

Bij functies waarin werknemers bevoegd zijn om geweld te gebruiken, gaat het om een aantal functies waarin de functiona-
ris in bepaalde gevallen toegekende geweldsbevoegdheden mag toepassen. Het kan gaan om functies als buitengewoon 
opsporingsambtenaar (BOA), of bijvoorbeeld inrichtingswerkers. De maatschappij moet ervan uit kunnen gaan dat de 
mensen die deze bijzondere bevoegdheid dragen daar uiterst integer mee omgaan. Integriteitsschendingen kunnen 
verstrekkende gevolgen hebben, niet alleen vanwege het gevaar dat schuilt in verkeerd gebruik van geweldsbevoegdheid 
maar ook vanwege de (mogelijke) maatschappelijk ontwrichting die volgt op dit misbruik. Het is daarom van belang de 
personen die deze bijzondere bevoegdheid hebben zwaarder op integriteit te screenen.

b. toegang tot gevoelige informatie bij de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van openbare orde en veiligheid of handhaving 
van de rechtsorde;  
Bij functies met een bijzondere informatiepositie betreft het functies - met name in het kader van de aanpak van georgani-
seerde criminaliteit en ondermijning- waar men bijvoorbeeld:
 - de bevoegdheid heeft tot het raadplegen en/of het bewerken van vertrouwelijke systemen en/of informatie. 
 - toegang heeft tot of kennis draagt van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen. 

3  Art. 35a Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens; zie ook Website van Justis voor meer informatie

https://www.justis.nl/producten/vog/index.aspx
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Aan deze informatiepositie zijn maatschappelijke risico’s verbonden wanneer informatie worden doorgespeeld of 
verkocht. Ook is het wijzigen, manipuleren of misbruiken van informatie een risico voor een succesvolle aanpak van zware 
criminaliteit. Het kunnen raadplegen en bewerken van gevoelige informatie kan interessant zijn voor personen uit het 
criminele circuit. 

c. integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;  
Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers die zich bij een gemeente met Bibob-adviezen bezighouden. Risico’s die hieraan 
verbonden zijn, zijn onder andere machtsmisbruik, omkoping of ongewenste beïnvloeding door derden die een belang 
hebben bij de besluiten. Het spreekt voor zich dat ervan uit moet kunnen worden gegaan dat zij die de integriteit van 
anderen beoordelen zelf over een hoge mate van integriteit beschikken. In dergelijke functies beschikt men over uiterst 
vertrouwelijke informatie en/of beslisbevoegdheid die vanuit het oogpunt van ondermijnende criminaliteit interessant 
kan zijn. Misbruik van dergelijke informatie brengt risico’s voor de veiligheid van de maatschappij met zich. Dit 
rechtvaardigt dan ook een zwaarder screeningsmiddel dan een reguliere VOG. 

1.3. Informatie voor de (kandidaat)functionaris

Voor (kandidaat) functionarissen moet duidelijk zijn hoe zij worden gescreend en welke bronnen daarbij worden 
gebruikt. Hetzelfde geldt voor wat de gevolgen van een afwijzing van de VOG-P zijn voor (kandidaat) functionarissen.  
 
De VOG-P is, zoals de reguliere VOG, een momentopname. Naast een VOG bij aanvang van een dienstverband kan de 
werkgever ervoor kiezen periodiek opnieuw om een VOG te vragen. Dit wordt een periodieke VOG genoemd en kan ook 
worden toegepast op functies die door de VOG-P worden gescreend. Er kunnen op een later moment in het dienstverband 
nieuwe feiten bekend zijn die ertoe leiden dat de VOG-P niet meer kan worden afgegeven. Een nieuwe VOG-P kan ook 
worden aangevraagd als een werknemer intern van functie verandert. Een periodieke VOG gedurende het dienstverband 
is alleen mogelijk als expliciet is opgenomen in sectorale wet- en regelgeving dat bijvoorbeeld periodiek een nieuwe 
VOG-P wordt verlangd (bijvoorbeeld in de cao van de organisatie). Indien een periodieke VOG geweigerd wordt moet 
namelijk van te voren duidelijk zijn wat de consequentie daarvan is.

Naast een VOG als momentopname of periodiek bestaat ook continue screening door middel van de VOG. Net als bij de 
periodieke VOG geldt ook voor continue screening dat er een grondslag is vastgelegd in sectorale wetgeving. Nieuwe 
mutaties in de justitiële documentatie van een persoon kunnen een signaal afgeven dat er aanleiding is om een nieuwe 
VOG te moeten overleggen. Let wel, hierbij worden slechts justitiële gegevens betrokken, dus politiegegevens maken 
hier geen deel van uit. Wel kan het zo zijn dat een signaal dat voortkomt uit justitiële documentatie, voor iemand in een 
functie die middels de VOG-P wordt gescreend, aanleiding is voor het opnieuw aanvragen van een VOG-P. Bij de nieuwe 
VOG-P aanvraag worden dan wel politiegegevens meegenomen. 

Over de aanvraag van de VOG-P en het afgeven daarvan gaat een aantal weken. In het integriteitsbeleid moet worden 
opgenomen hoe wordt omgegaan met aspirant-medewerkers in de tijd tussen de aanvraag en het afgeven van de VOG-P, 
bijvoorbeeld: Mag de medewerker pas een contract tekenen zodra de VOG-P kan worden overgedragen, of treedt de 
medewerker al in dienst met beperkingen van bevoegdheden totdat de VOG-P is afgegeven? In de sectorale wetgeving of 
de cao wordt opgenomen wat de consequentie voor de aspirant-medewerker, of de zittende medewerker zijn, wanneer 
een VOG-P wordt geweigerd. Gedacht kan worden aan herplaatsing binnen de organisatie of beëindiging van het 
dienstverband.  
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II Procedure voordracht functies 
VOG-Politiegegevens

2.1 Rolverdeling werkgever, vakminister en minister voor Rechtsbescherming

De werkgever, de verantwoordelijke vakminister en de minister voor Rechtsbescherming hebben ieder hun eigen rol en 
verantwoordelijkheid in het proces tot het opnemen van functies in de ministeriële regeling voor screening door middel 
van de VOG-P. 
• Het is aan de werkgever om te onderbouwen dat de organisatie voldoet aan de het toetsingskader en dat de voorgestelde 

functie voldoet aan de criteria zoals beschreven in de Wet VOG-Politiegegevens. De werkgever dient te onderbouwen dat 
screening volgens de VOG-P het sluitstuk is van een breed integriteitsbeleid (zie ook hieronder kopje 2.2) en dat het in 
verhouding staat tot de verantwoordelijkheden die de functie met zich meebrengt. Naast deze proportionaliteitseis geldt 
ook dat in specifieke wet- en regelgeving, zoals de cao-grondslag, ruimte moet worden geboden voor screening door 
middel van de VOG-P screening voor de aangewezen functies. Opgenomen moet zijn wat de consequenties zijn wanneer 
aan de betrokkene een VOG-P geweigerd wordt. Bovendien wordt van de werkgever verwacht dat in de voordracht 
duidelijk wordt hoe de selectie van functies heeft plaatsgevonden. Geef daarbij ook aan welke functies niet worden 
voorgedragen, en waarom. 

• De werkgever zal een gemotiveerd verzoek aan de betreffende vakminister moeten richten. De vakminister is de minister 
die direct of indirect de politieke verantwoordelijkheid draagt voor die organisatie. Als de vakminister het verzoek 
onderschrijft, kan het verzoek worden doorgeleid naar de Minister voor Rechtsbescherming. 

• De Minister voor Rechtsbescherming zal het verzoek in overweging nemen. De Minister voor Rechtsbescherming zal, 
gelet op de verantwoordelijkheid voor deze wet en als eigenaar van Justis, aan de hand van het toetsingskader, beoorde-
len of het verzoek voldoende is onderbouwd en voldoet aan het toetsingskader. Voldoet de aanvraag aan alle eisen dan 
worden deze functies vervolgens vastgelegd in een ministeriële regeling die wordt vastgesteld door de Minister voor 
Rechtsbescherming. 

• Na inwerkingtreding van de ministeriële regeling kan deze ieder half jaar worden gewijzigd. Hiervoor wordt opnieuw een 
formeel verzoek ingediend met ondertekening van de vakminister. Dit kunnen verschillende wijzigingen betreffen, zoals 
het verwijderen van functies, het wijzigen van functiebenamingen of toevoegingen van functies. 

2.2. De VOG als sluitstuk van het bredere integriteitsbeleid

Per functie moet gekozen worden voor een screening die past bij de aanwezige risico’s. In de voordracht wordt verwacht 
dat wordt onderbouwd welke risico’s de voorgedragen functies met zich kunnen brengen die screening door middel van 
de VOG-P rechtvaardigen. In de voordracht moet duidelijk naar voren komen dat een breder integriteitsbeleid wordt 
gehanteerd, maar dat desondanks risico’s blijven bestaan waarvoor de VOG-P wordt ingezet, de zogeheten restrisico’s. In 
de analyse wordt verwacht dat per functie(groep) die wordt voorgedragen voor de VOG-P, een beeld wordt geschetst van 
het volgende;
• Om welke wettelijke criteria, als genoemd in paragraaf 1.2 gaat het per functie die wordt voorgedragen?
• Wordt voldaan aan de randvoorwaarden als genoemd in hoofdstuk III? 
• Wat is de (wettelijke) taakomschrijving per functie die wordt voorgedragen?
• Welk probleem of (rest)risico wordt gesignaleerd en wat maakt deze vorm van screening noodzakelijk? 
• Wat is de waarschijnlijkheid dat het (rest)risico zich voordoet en welke impact heeft dit op de samenleving? 
• Rechtvaardigt de inzet van het middel screening volgens de VOG-P? 
• Waarom worden deze functies wel voorgedragen, maar andere functies niet?  
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III Randvoorwaarden voor gebruik VOG-P

3.1 Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De VOG-P is een momentopname aan het begin van een dienstverband. Incidenten die zich voordoen na deze momentopname 
kunnen met deze screening niet voorkomen worden. Dit geldt ook als gebruik wordt gemaakt van de periodieke VOG-P. Het is 
daarom van belang om een breder integriteitsbeleid te voeren, bijvoorbeeld door meerdere type maatregelen toe te passen. 
 
Er bestaan verschillende type integriteitsmaatregelen. Dat kunnen organisatorische maatregelen zijn, zoals functiescheiding, 
vier ogenprincipe en functieroulatie of geautoriseerde toegang.  
Ook kunnen fysieke maatregelen zoals onder andere toegangspasjes, het opgeruimd houden van bureaus en beveiligde laptops 
worden toegepast. En culturele maatregelen, zoals onder andere bewustwording en dilemma-training kunnen een belangrijk 
onderdeel van het integriteitsbeleid zijn. Naast de genoemde voorbeelden bestaan er talloze maatregelen die voorafgaand, 
tijdens of aan het eind van het dienstverband kunnen worden toegepast om de integriteit te waarborgen.4

Als extern uitgevoerd5 sluitstuk van dit breder gevoerde integriteitsbeleid kàn de Verklaring Omtrent het 
Gedrag(-Politiegegevens) worden toegevoegd aan het bredere integriteitsbeleid. De VOG vormt dus een verlengstuk, of zelfs 
sluitstuk, van een breder pakket aan maatregelen dat een organisatie moet hanteren om risico’s te reduceren. Dit vanwege de 
terughoudendheid die moet worden betracht bij het gebruik van deze zwaardere screening.

3.2 Transparantie

De sector of organisatie moet inzichtelijk maken;
 - welke functies worden gescreend;
 - in welke situaties er wordt gescreend (begin aanstelling/bij functiewissel of ook periodiek?); 
 - welke procedures er gelden bij de screening;
 - wat daarvan het resultaat kan zijn;
 - welk profijt screening kan hebben. 

Deze transparantie over de screening moet zowel intern als extern nagestreefd worden. Intern kan bijvoorbeeld op het 
intranet worden geïnformeerd over welke functies worden gescreend middels dit zwaardere screeningsinstrument. Ook voor 
(kandidaat) functionarissen dient inzichtelijk te zijn wat voor screening op de functie van toepassing is en op welke bronnen 
en factoren wordt gescreend. Externe transparantie houdt in dat de samenleving geïnformeerd wordt over de inzet van 
screening, zodat duidelijk is dat de integriteit wordt gewaarborgd van personen in beroepen met hoge verantwoordelijkheden 
of bijzondere bevoegdheden. Externe transparantie wordt ook gerealiseerd door de publicatie van de ministeriële regeling, 
met daarin de opgenomen functies voor screening door middel van de VOG P. 

3.3 Proportionele toepassing

Bij de VOG P screening staat voorop dat moet worden voldaan aan de beginselen van proportionaliteit. Dit houdt in dat 
de zwaarte van de screening in verhouding staat tot de mate van de risico’s die worden ingeperkt. Indien een reguliere 
VOG-screening en/of een alternatieve beheersmaatregel kan volstaan, wordt niet voldaan aan deze beginselen. Aangezien de 
mogelijkheid tot weigeren van een VOG enkel op basis van politiegegevens een ingrijpend middel is, dient voor opname in 
de ministeriële regeling door de werkgever te worden aangetoond dat het gebruik van dit middel in verhouding staat tot de 
verantwoordelijkheden die horen bij de functie en de bijbehorende risico’s mocht er een integriteitsschending plaatsvinden.  

4  Voor meer concrete voorbeelden van integriteitsmaatregelen zie Justis.nl (https://www.justis.nl/binaries/Brochure%20Screening%20van%20
personeel_tcm34-381945.pdf) en BIOS https://vng.nl/sites/default/files/20141029-1a-checklist-bios-integriteitsbeleid.pdf

5  De VOG (P) beoordelingen worden uitgevoerd door Dienst Justis. Het verdere integriteitsbeleid wordt binnen de eigen organisatie ten uitvoer 
gelegd. 

https://www.justis.nl/binaries/Brochure Screening van personeel_tcm34-381945.pdf
https://www.justis.nl/binaries/Brochure Screening van personeel_tcm34-381945.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/20141029-1a-checklist-bios-integriteitsbeleid.pdf
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IV Inhoud van de voordracht

4.1 Zo ziet een voordracht eruit

De werkgever of organisatie stelt de voordracht op. De functies die door de VOG-P mogen worden gescreend worden 
voorgedragen via de vakminister en na akkoord van de Minister voor Rechtsbescherming limitatief opgenomen in de 
ministeriële regeling. Er is geen vaste vorm voorgeschreven voor voordrachten. Het mag bijvoorbeeld een nota zijn, of 
een brief aan de Minister voor Rechtsbescherming die ondertekend is door de vakminister. Wel kan grofweg gesteld 
worden dat een voordracht uit drie delen bestaat. Na de inhoud wordt kort stilgestaan bij het formele proces. 

4.2 Het algemene deel van de voordracht 

Hier wordt toegelicht wat kerntaken van de organisatie zijn en waarom een voordracht wordt gedaan voor screening 
middels de VOG-P. In dit stuk komen de verschillende onderdelen van deze handreiking aan bod; hoe ziet het 
integriteitsbeleid van de organisatie er al uit, en waar bestaan desondanks toch nog restrisico’s waarvoor de VOG-P een 
nuttig sluitstuk zou kunnen vormen? In deze fase wordt de organisatie gevraagd de voordracht te onderbouwen. Daarbij 
worden de risico’s opgenomen die aantonen dat de VOG-P een passend en noodzakelijk screeningsmiddel is. Kortom 
moet uit deel één de noodzakelijkheid en proportionaliteit blijken.

4.3 Het specifieke deel van de voordracht 

In dit deel wordt afgebakend om welke functies het precies gaat, maar ook om welke functies het niet gaat naar 
aanleiding van de gemaakte selectie. Daarbij dient indien mogelijk worden aangegeven onder welke wet de 
(bevoegdheden van) functionarissen of ambtenaren die worden voorgedragen vallen. Vervolgens worden de functies 
met functiebenaming expliciet opgenomen met een beschrijving van de bevoegdheden of taken. Ook wordt daarbij 
per functie aangegeven op welke van de drie wettelijke criteria de functies worden toegepast. Als dit op grond van het 
criterium geweldsbevoegdheid plaatsvindt, dan zal daar een wettelijke bepaling bij horen. Wanneer de toepassing 
plaatsvindt op een van de andere twee wettelijke criteria, dan zal moeten worden beschreven hoe de taakomschrijving 
is en welke risico’s er zijn als niet integer wordt omgegaan met bevoegdheden van de functie. Het kan voorkomen dat 
meerdere van de drie bevoegdheden van toepassing zijn op een functie. Een functie hoeft slechts één keer genoemd te 
worden in de ministeriële regeling in de tabel van functiebenamingen (zie 4.4. hieronder). Achter de functiebenaming 
wordt in tabelvorm dan bij meerdere criteria aangegeven dat ze van toepassing zijn. 

4.4 Deel 3 de functietabel, aantallen en KvK nummer(s) 

De organisaties met functies die in de ministeriële regeling worden opgenomen, zullen door de uitvoerende organisatie 
(Dienst Justis) worden herkend aan de hand van het KvK-nummer. De opgenomen organisaties kunnen de VOG P digitaal 
aanvragen middels E-herkenning.6 In de voordracht dient daarom het KvK-nummer te worden opgenomen van álle 
organisaties die voor de benoemde functies de VOG-P moeten aanvragen, zodat Justis deze kan toevoegen aan de lijst van 
geaccepteerde organisaties.  
Tevens zal de ministeriële regeling een bijlage bevatten waar de opgenomen functietitels worden opgenomen. Deze 
bestaat uit een tabel (zie bijlage 2) waarin slechts de functietitels staan opgenomen met daarbij aangegeven vanuit 
welk wettelijk criterium van de VOG-P de functie wordt gescreend (geweld/informatie/integriteitsbeoordeling door het 
openbaar bestuur). Het is van belang dat deze functies expliciet worden opgenomen omdat vaak niet alle functies binnen 
een organisatie door middel van de VOG-P worden gescreend. Zo is terug te vinden om welke functies het specifiek gaat. 
Dit waarborgt een terughoudende toepassing van deze verdergaande VOG.  
Ook wordt hier aangegeven hoeveel VOG P’s op jaarbasis aangevraagd zullen worden. Met andere woorden: hoeveel nieuwe 
functionarissen (en daarmee nieuwe VOG P’s) worden aangenomen op jaarbasis? Tel hierbij ook een eventuele periodieke 

6  Meer over E-herkenning op de website van Justis www.justis.nl/VOGP 

http://www.justis.nl/VOGP
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toepassing van de VOG P mee. Indien iedere 5 jaar een nieuwe VOG P wordt verlangd van zittende medewerkers worden de 
jaarlijkse aantallen daarvan meegenomen in de berekening. 

4.5 Proces

De Minister die verantwoordelijk is voor de sector of het domein waarin de organisatie opereert moet instemmen met 
de voordracht. De Douane valt bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, Dienst 
Justitiële Inrichtingen valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid, enzovoorts.  
Na akkoord van de vakminister mag de voordracht met bewijs van akkoord, of ondertekening van vakminister worden 
geadresseerd aan infovog@minjenv.nl. Hierna wordt het proces door JenV verder geleid waarbij contact met de werkgever 
of organisatie wordt gehouden. 

mailto:infovog@minjenv.nl
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Toelichting op termen in de context van de VOG-Politiegegevens

Screening
In de context van de VOG-Politiegegevens is het van belang het onderscheid te benadrukken tussen een verhoogde mate 
van integriteit en vertrouwensfuncties. Functies die zijn aangewezen als vertrouwensfuncties worden niet gescreend 
middels de VOG-Politiegegevens, maar door de AIVD, of door de Politie. Voor sommige functies is de reguliere VOG te 
beperkt, en een veiligheidsonderzoek te vergaand. Voor deze functies biedt de VOG-Politiegegevens een middenweg. 

Geweldsbevoegdheid
Wanneer een functie de bevoegdheid heeft geweld toe te passen is dit vastgelegd in wet en regelgeving. In het kader van 
deze voordracht is het van belang aan te geven op basis van welke grondslag de voorgedragen functies de bevoegdheid 
hebben om geweld aan te wenden. 

Gevoelige informatie
Wat wordt verstaan onder kwetsbare informatie kan zeer verschillend zijn per sector of organisatie. In alle gevallen 
moet het gaan om niet-openbare informatie die, bij misbruik van de informatie, vanwege het gevoelige karakter 
op zichzelf, ofwel gecombineerd, kan leiden tot inzicht of overzicht op grond waarvan een risico kan ontstaan. 
Bijvoorbeeld een risico voor de aanpak van criminaliteit of de strategie daarvan, een risico voor een organisatie of zelfs 
voor de samenleving. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn in het geval iemand toegang heeft tot justitiële gegevens, 
strafvorderlijke gegevens, politiegegevens of strategische/operationele informatie. 

Openbare orde en veiligheid
Functies die in het domein van openbare orde en veiligheid worden uitgevoerd kunnen om extra integriteitseisen vragen. 
Het gaat hierbij met name om functies binnen het openbaar bestuur, bijvoorbeeld een medewerker die de burgemeester 
ondersteunt bij taken die verband houden met ondermijningsvraagstukken, de handhaving van de openbare orde, en/of 
de deelname in de veiligheidsdriehoek.

Handhaving van de rechtsorde
De handhaving van de rechtsorde betreft zowel de bestuursrechtelijke als de strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde. Onder strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde moet worden verstaan de daadwerkelijke voorkoming, 
opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten, alsmede de tenuitvoerlegging van beslissingen van de rechter 
of het openbaar ministerie in strafzaken. Een belangrijke vorm van bestuursrechtelijke handhaving is in dit kader het 
opleggen van een last onder bestuursdwang, op grond van artikel 13b van de Opiumwet.

Integriteitsbeoordeling
Bij integriteitsbeoordelingen gaat het om functionarissen die de integriteit van andere personen of organisaties moeten 
beoordelen, bijvoorbeeld op grond van de Wet Bibob.
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Voorbeeld tabel van functies die worden voorgedragen. 

Organisatie/werkgever

Functiebenaming Functietitel Bevoegdheid geweld te 
gebruiken
(artikel 35a, tweede lid, 
onder a, Wjsg)

Toegang tot gevoelige 
informatie
(artikel 35a, tweede lid, 
onder b, Wjsg)

Naam functie 1 overkoepelend/ familienaam 
van de functie.  
Bijv. Operationeel Manager 

 

Naam specifieke functie 1a.  
Bijv. Manager speciale 
interventie

X X

Naam specifieke functie 2a X

Naam functie 2 overkoepelend/ familienaam 
van de functie 
Bijv. Medewerker ICT

Naam specifieke functie 2a 
Bijv. ICT beveiliger

X

Naam specifieke functie 2b X
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