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Inleiding 

De missie van de politie wijzigt met de invoering van de Nationale Politie niet. Onveranderd is de politie 

‘waakzaam en dienstbaar’ aan de waarden van de rechtsstaat. De kernwaarden van de 

politiemedewerker, die naar binnen en naar buiten gelden zijn integer, betrouwbaar, moedig en 

verbindend.  

De samenleving verwacht dat een politiemedewerker integer en betrouwbaar is. Aantasting van deze 

kernwaarden heeft direct gevolgen voor het vertrouwen van de samenleving in het functioneren van de 

politieorganisatie als geheel. Het is daarom van belang om (potentiële) risico’s ten aanzien van de 

integriteit en betrouwbaarheid van (tijdelijke) medewerkers te onderzoeken. 

 

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) - gepositioneerd binnen de eenheden - is het 

aangewezen korpsonderdeel voor het uitvoeren van betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoeken1 

(BGO).Het VIK heeft als missie: 

 

“Het op een professionele wijze bereiken van de hoogst mogelijke graad van veiligheid, integriteit en 

betrouwbaarheid van het Korps Nationale Politie en haar medewerkers en iedere aantasting daarvan te 

onderkennen en te voorkomen. Daarbij is de afdeling VIK in hoge mate afhankelijk van de inbreng en de 

medewerking van ketenpartners, klanten en andere in- en externe diensten.” 

 

Het proces bgo-kort/-lang heeft als doel om (potentiële) risico’s ten aanzien van de betrouwbaarheid en 

geschiktheid van (tijdelijke) medewerkers te onderzoeken.  

Hiertoe maakt de afdeling VIK gebruik van een aantal vormen van onderzoek, te weten: 

- betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek kort en 

- betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek lang. 

 

Beide betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoeken vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van 

het hoofd van de afdeling VIK.  

 

De basis voor het verrichten van betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoeken is gelegen in artikel 8a 

van het Besluit algemene rechtpositie politie (Barp). Bovendien zijn in het Barp de voorwaarden 

vastgesteld waaraan voldaan moet zijn alvorens over te gaan tot het uitvoeren van een bgo. In het 

Protocol Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie 2014 zijn de regels gesteld voor de 

uitvoering van een bgo. 

                                                      

1 Artikel 2 Protocol Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie 2014 
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1. Proces bgo-kort/-lang 

1.1 Inleiding proces bgo-kort/-lang 

Het proces betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (bgo-kort/-lang) heeft als doel om (potentiële) 

risico’s ten aanzien van de betrouwbaarheid en geschiktheid van (tijdelijke) medewerkers te onderzoeken 

Hiertoe maakt de afdeling VIK gebruik van twee vormen van onderzoek: 

- betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek kort; 

- betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek lang. 

 

Bgo-kort/-lang is een uitvoerend proces en onderscheidt zich in drie subprocessen: 

1. intake bgo-kort/-lang; 

2. uitvoering bgo-kort/-lang; 

3. advies bgo 

Deze processen zijn in de volgende hoofdstukken nader uitgewerkt. 

 

Elk uitvoerend proces levert één of meerdere producten op. De definiëring (kwaliteit) van een product met 

de bijbehorende randvoorwaarden (bestek) zijn vastgelegd in het document ‘Productbeschrijvingen 

Proces betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoeken (bgo)’. 

1.2 Ordeningsmethodiek Processen (OMP) 

Voor het beschrijven van het proces bgo-kort/-lang is gebruik gemaakt van de Ordeningsmethodiek 

Processen (OMP). Deze methode is door de Raad van Hoofdcommissarissen aangewezen als de 

landelijke standaard voor de politie.  

 

OMP gaat uit van een managementperspectief. Dit impliceert dat alleen de activiteiten en 

informatiestromen in kaart worden gebracht, die van belang zijn om grip te krijgen op de bedrijfsvoering. 

 

De systematiek van OMP kent de volgende elementen, in volgorde van toenemende detaillering: 

- Bouwtekening: van procesgebieden: 

een (hiërarchisch) schema 

- Procesmodel: 

een uitwerking van processen en informatiestromen 

- Procesbeschrijving: 

een nadere uitwerking van een proces uit het procesmodel. Het doel van een procesbeschrijving 

is primair het geven van inzicht in het feitelijke verloop van de processen 

- Productbeschrijving: 

de definiëring van een informatieproduct (resultaat van het proces) 

- Bestek: 

benoeming van actoren, hulpmiddelen, vereisten en prestatie-indicatoren die van belang zijn voor 

een goed verloop van een proces. 

 

 

 

1.3 Vorm procesbeschrijving 

De procesbeschrijving is uit de volgende symbolen opgebouwd: 
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A.2.3 De medewerker VIK raadpleegt de informatiebronnen 

(art.4, lid 2 a,b en c  protocol) die met oog op het 

bgo noodzakelijk zijn. Hoe groter het risico op schade 

aan de taakuitoefening en/of imago van de 

politieorganisatie, hoe uitgebreider het onderzoek zal 

zijn (art.4, lid 3 protocol).  

 

De medewerker VIK vult het basis dossier aan met 

standaard bevragingen (naslagen). 

Medewerker VIK 
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Processtappen: 

Processtappen Activiteit(en) Actor(en) 

C.1.1 Het Hfd VIK beoordeelt de kwaliteit van het 

onderzoek en het rapport bgo-kort/-lang 

(art. 8 protocol). 

Hoofd afdeling VIK 

 

C.1.2 Indien het Hfd VIK daartoe aanleiding ziet, kan 

hij nader onderzoek laten instellen of 

aanwijzingen geven ter completering van de 

producten. Het Hfd VIK dient de opdrachtgever 

hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen 

(art. 8 protocol). 

Hoofd afdeling VIK 

C.1.3 Het Hfd VIK draagt uiteindelijk zorg voor de 

verstrekking van het advies (positief / negatief) 

aan de opdrachtgever (art. 8 protocol). 

Hoofd afdeling VIK 

 

C.1.4 De gegevens van het onderzoek worden 

opgeslagen in een apart bestand5.  

Medewerker VIK  

 

                                                      

5 Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 10, protocol) 






