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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum
9 november 2021
Onderwerp Ontwerpregeling aanwijzing functies VOG politiegegevens

Hierbij bied ik u het ontwerp aan van de Regeling aanwijzing functies VOG
politiegegevens, bedoeld in artikel 35a van de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens, zoals dat artikel komt te luiden als gevolg van het onlangs door uw
Kamer aanvaarde wetsvoorstel tot w ijziging van de Wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde
gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van
politiegegevens.1
De regeling wordt aan u voorgelegd ter uitvoering van de voorhangprocedure die
is opgenomen in artikel 35a, vijfde lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens.
Het ontwerp is tot stand gekomen op voordracht van de betrokken vakministers
onder wie de betreffende sector valt. Wat betreft de aanwijzing van functies op
het terrein van de Douane heb ik de functies, zoals zijn voorgedragen door de
staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, opgenomen in het ontwerp
van de Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens. Met het aanwijzen van
deze functies geeft de regering uitvoering aan de motie Lodders c.s. voor wat
betreft het gebruik van politiegegevens bij de afgifte van een VOG voor functies
bij de Douane.2 De staatssecretaris informeert u in het najaar van 2021 over de
inhoud van haar voordracht en de implementatie van de VOG politiegegevens bij
de Douane.
Voor een nadere toelichting verwijs ik kortheidshalve naar de toelichting bij de
regeling.
Een brief van gelijke strekking heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal.

De Minister voor Rechtsbescherming,

Sander Dekker
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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u s lechts één zaak in uw
brief behandelen.

