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Datum 13 november 2018
Betreft Screenen politieke ambtsdragers door Justis

Geachte heer/mevrouw,

Op 21 november zijn er herindelingsverkiezingen in uw gemeente. Aansluitend 
start de coalitievorming en de benoeming van wethouders in twaalf nieuwe 
gemeenten.
Zoals minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties al aangaf 
in haar brief van 19 maart 2018 aan de gemeenten is ' Integriteit van politieke 
ambtsdragers van cruciaal belang voor de kwaliteit van
het openbaar bestuur en de democratie en voor het vertrouwen van burgers'.18

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is daarbij een belangrijk instrument.

Bij Justis, de Screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, zijn 
wij onder meer verantwoordelijk voor de screening als het gaat om de afgifte van 
de VOG voor politieke ambtsdragers. Wij baseren onze screening hoofdzakelijk op 
feitelijk geregistreerd gedrag in het verleden en plaatsen dit gedrag in een actuele 
context. Bij het screenen wegen wij de belangen van het individu af tegen de 
belangen van andere partijen in de samenleving en het risico voor de samenleving 
als geheel.

Mocht u vragen hebben over de VOG, dan verwijzen wij graag naar de website 
www.justis.nl. Hier vindt u antwoorden op vragen die vaak gesteld worden: Hoe 
wordt een VOG-aanvraag beoordeeld? Wat zijn screeningsprofielen en hoe kan de 
VOG het best worden ingezet?

18 TK 28844, nr.146



Ook wijzen wij u er op dat het verstandig is om bij het plannen van de beëdiging 
van een nieuw college rekening te houden met het gegeven dat er enige tijd zit 
tussen de aanvraag en de afgifte van een VOG. Wij streven ernaar aanvragen voor 
de VOG voor politieke ambtsdragers zo snel mogelijk te behandelen.
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