Besluit van PM tot wijziging van het Besluit politiegegevens in verband met het mogelijk
maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent
gedrag op basis van politiegegevens
1. Wat is de aanleiding?
Op 6 december 2019 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2019/20,
35355) waarmee mogelijk wordt gemaakt dat politiegegevens in bepaalde gevallen een zelfstandige
weigeringsgrond vormen voor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Dit kan alleen
indien het een aanvraag van een VOG betreft voor een functie die op grond van artikel 35a, eerste lid,
van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) is aangewezen omdat een hoge mate van
integriteit is vereist en waarbij sprake is van een bevoegdheid geweld te gebruiken, toegang tot
gevoelige informatie bij de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van openbare orde en
veiligheid of handhaving van de rechtsorde, of integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
(artikel 35a, tweede lid, Wjsg). Een dergelijke VOG wordt aangeduid als: VOG politiegegevens.
Dit besluit betreft een wijziging van het Besluit politiegegevens die noodzakelijk is om op een goede
wijze uitvoering te kunnen geven aan voornoemd wetsvoorstel.
2. Wie zijn betrokken?
Politie en Justis.
3. Wat is het probleem?
Als Justis een aanvraag ontvangt voor een VOG politiegegevens, moet Justis kunnen controleren of er
over de aanvrager gegevens worden verwerkt bij de politie. Door middel van een geautomatiseerde
hit/no hit-bevraging van politiesystemen kan Justis hierin inzicht verkrijgen. Daarvoor is nodig dat de
personen die werkzaam zijn voor Justis worden aangewezen in het eerste lid van artikel 4:6 van het
Besluit politiegegevens.
4. Wat is het doel?
Dit besluit wijzigt het Besluit politiegegevens zodat een geautomatiseerde hit/no hit-bevraging van
politiesystemen door Justis ten behoeve van het beoordelen van aanvragen voor een VOG
politiegegevens mogelijk wordt. Daarbij is gewaarborgd dat gegevens over de aanvrager in diens
hoedanigheid van slachtoffer, aangever of getuige nooit leiden tot een hit.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Dit besluit is nodig om op een goede wijze uitvoering te kunnen geven aan het wetsvoorstel VOG
politiegegevens.
6. Wat is het beste instrument?
Regelgeving.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De gevolgen van dit besluit maken onderdeel uit de gevolgen van het wetsvoorstel VOG
politiegegevens als geheel. Dit besluit brengt geen andere gevolgen met zich dan die bij het
wetsvoorstel VOG politiegegevens aan de orde zijn gekomen.

