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Om de integriteit van de politie te bevorderen en te borgen kunnen uiteenlopende maatregelen 

getroffen worden, van technische- en fysieke beveiligingsmaatregelen tot maatregelen in de 

organisatorische sfeer. Screening is één van instrumenten in het palet van integriteit bevorderende 

maatregelen. Screening moet altijd zo licht mogelijk zijn vanwege de inbreuk op de persoonlijke 

levenssfeer en is en blijft het sluitstuk. Dit is voor ons (VIK) altijd het uitgangspunt naast de 

wettelijke basis om te kunnen screenen. 

Soorten aanstelling: 

1. VP Executief

2. VP ATH

Voor VP Executief geldt dat VIK een basis heeft om te kunnen screenen (BGO of VO). Voor VP ATH 

geldt dat VIK in de basis geen grondslag heeft om te kunnen screenen (VOG, tenzij). 

Voor VP ATH geldt in de basis dat de betrouwbaarheid van de externe wordt vastgesteld 

doormiddel van een VOG. Een VOG moet zijn overgelegd voordat tot het verrichten van 

werkzaamheden wordt overgegaan. Vanwege de aard van deze werkzaamheden is een 

betrouwbaarheidsonderzoek (BO) of een veiligheidsonderzoek (VO) in het licht van het recht op 

bescherming van het privéleven niet gerechtvaardigd te achten. 

Criteria 1.) Betrouwbaarheidsonderzoek 

Als een organisatie in alle redelijkheid te nemen technische-, fysieke- en organisatorische 
(beveiliging)maatregelen heeft genomen, kan er toch nog een restrisico overblijven voor het 
vervullen van de functie in relatie tot het werken bij de politie. 

Als de aard van de werkzaamheden die de VP ATH gaat verrichten niet (wezenlijk) verschilt van die 
van ambtenaren van politie of indien VP ATH structureel toegang heeft tot politiegegevens en/of 
vertrouwelijke bedrijfsvoeringgegevens, en daardoor in een bijzondere informatiepositie verkeert, 
wordt van de VP ATH dezelfde mate van screening verlangd als van de ambtenaar van politie. 
Daarbij wordt gedacht aan het volgende: 

• VP ATH die dezelfde werkzaamheden verrichten als ambtenaren van politie die een
betrouwbaarheidsonderzoek hebben ondergaan;

• VP ATH die in het kader van hun werkzaamheden structureel toegang hebben tot
politiegegevens1 en/of vertrouwelijke bedrijfsvoeringgegevens, en daardoor in een
bijzondere informatiepositie verkeren;

• VP ATH die in het kader van hun werkzaamheden toegang hebben tot “bijzondere
middelen”

1 Voor de toegang tot politiegegevens dient vooraf getoetst te worden of de VP ATH daartoe 

gerechtigd is bij de privacyfunctionaris. Dit om te voorkomen dat er onrechtmatige verstrekking 

door politiemedewerkers aan VP ATH plaatsvindt of oneigenlijke autorisaties worden verstrekt. 
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