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INLEIDING 

 
Indien naar aanleiding van een aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) justitiële 

gegevens worden aangetroffen, dient te worden vastgesteld of deze justitiële gegevens een 

belemmering vormen voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. 

 
Het Kabinet van de Gezaghebber Bonaire beoordeelt aan de hand van een screeningsprofiel of 

strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG. 

 
Er bestaan twee soorten profielen: een algemeen en een specifiek screeningsprofiel. Het algemene 
screeningsprofiel is onderverdeeld in 8 risicogebieden. 
 Informatie 

 Geld 

 Goederen 

 Diensten 

 Zakelijke transacties 

 Proces 

 Aansturen organisatie 

 Personen 

 
Voor deze risicogebieden is gekozen omdat zij samen de werkgebieden belichamen waarbinnen 

sprake kan zijn van macht. Dit kan macht zijn over personen, goederen, productieprocessen en 

dergelijke. Wanneer macht wordt toegekend aan een persoon die in het verleden niet integer met een 

soortgelijke verantwoordelijkheid of met een andere relevante verantwoordelijkheid is omgegaan, kan 

er een risico voor de samenleving ontstaan. 

 
Naast bovenstaande risicogebieden is er een aantal specifieke screeningsprofielen ontwikkeld, 

speciaal voor bepaalde beroepsgroepen dan wel bepaalde doelen. Deze specifieke screenings profielen 

zijn afgeleid van de algemene risicogebieden. 

 
De risicogebieden van het algemeen screeningsprofiel en de specifieke screeningsprofielen geven 

weer welke risico’s zich voor kunnen doen. De risico’s die worden benoemd zijn niet limitatief. Het is 

dus mogelijk dat een VOG wordt geweigerd op grond van een justitieel gegeven dat niet wordt 

vermeld in het risicogebied of het specifieke screeningsprofiel. Indien in een screeningsprofiel het 

risico van bijvoorbeeld gewelds- en zedendelicten niet is vermeld, kan even goed dit justitieel 

gegeven voor de specifieke taak of bezigheid waarvoor een VOG wordt aangevraagd relevant zijn. 

 
In beginsel kennen de risicogebieden en de screeningsprofielen een terugkijktermijn van vier jaren. In 

die gevallen waarin een afwijkende terugkijktermijn wordt gehanteerd staat dat in het screenings 

profiel vermeldt, dan wel is dat op andere wijze bekend gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

HET ALGEMENE SCREENINGSPROFIEL 

 
Informatie 

Het risicogebied informatie beoogt de 

maatschappelijke risico’s in kaart te brengen 

die zich kunnen voordoen indien men in een 

functie of bezigheid toegang heeft tot 

systemen dan wel tot informatie. Het betreft 

hier de bevoegdheid tot het raadplegen en/of 

het bewerken van deze systemen. 

Onder dit risicogebied valt ook het omgaan 

met gevoelige dan wel vertrouwelijke 

informatie. Voorts betreft dit de toegang 

hebben tot of kennis dragen van 

veiligheidssystemen, controlemechanismen en 

verificatieprocessen. 

 
Indien men het beheer heeft over of bijzondere 

bevoegdheden bij systemen, bestaat het risico 

dat deze systemen misbruikt worden voor de 

verspreiding van bijvoorbeeld 

kinderpornografie. Bij het omgaan met 

gevoelige dan wel vertrouwelijke informatie 

kan deze informatie misbruikt worden, 

bijvoorbeeld om iemand te chanteren. Bedrijfs- 

of beroepsgeheimen kunnen worden gestolen 

of informatie kan worden gelekt. 

Bedrijfsprocessen kunnen worden ontregeld 

door bijvoorbeeld vernieling of sabotage. 

 
Geld 

Het risicogebied geld beoogt de 

maatschappelijke risico’s in kaart te brengen 

die zich voor kunnen doen indien men in een 

functie of bezigheid de beschikking heeft over 

geld. Onder dit risicogebied valt het omgaan 

met contante en/of girale gelden en/of 

(digitale) waardepapieren en het hebben van 

budgetbevoegdheden. 

 
Bij dit risicogebied wordt gescreend op onder 

andere het risico van diefstal en verduistering. 

Verder bestaat het risico van vervalsen en het 

risico van witwassen. 

 
Goederen 

Het risicogebied goederen beoogt de 

maatschappelijke risico’s in kaart te brengen 

die zich voor kunnen doen bij het bewaken 

van productieprocessen en bij het beschikken 

over goederen. Onder dit laatste wordt ook 

verstaan het laden en lossen, het inpakken en 

het opslaan van goederen. 

Verder valt onder dit risicogebied het 

voorhanden hebben van stoffen, objecten of 

voorwerpen, die bij oneigenlijk of onjuist 

gebruik een risico vormen voor mens (en dier). 

 

 

Bij het bewaken van productieprocessen 

kunnen risico’s zich verwezenlijken door het 

onzorgvuldig omgaan met voedingsmiddelen, 

chemicaliën of andere stoffen, hetgeen een 

risico voor de volksgezondheid betekent. Door 

vernieling of sabotage bestaat het risico dat 

bedrijfsprocessen worden ontregeld waardoor 

de (economische belangen) van bedrijven 

kunnen worden geschaad. Het beschikken 

over goederen kan risico’s met zich meedragen 

die tot uitdrukking kunnen komen in diefstal 

of verduistering, vernieling of vervalsing van 

goederen. Maar ook misbruik te eigen bate en 

het in gevaar brengen van goederen valt er 

onder. 

Door oneigenlijk of onjuist gebruik van stoffen, 

voorwerpen of objecten kan de veiligheid en 

het welzijn van personen en dieren in gevaar 

worden gebracht en bestaat onder meer het 

risico van milieudelicten. 

 
Diensten 

Het risicogebied “diensten” beoogt de 

maatschappelijke risico’s in kaart te brengen 

die zich voor kunnen doen indien kennis en 

bevoegdheden, voortvloeiend uit deze 

dienstverlening, worden misbruikt. 

Dienstverlening zoals advies, schoonmaak, 

catering en onderhoud valt onder dit 

risicogebied. Afhankelijk van de aard en de 

locatie van de dienstverlening kan het risico 

van verduistering, diefstal, milieudelicten of 

het misbruik van vertrouwelijke informatie 

aanwezig zijn. Indien sprake is van 

klantcontact, bestaat tevens het risico van 

gewelds- en zedenmisdrijven. 

Het verlenen van diensten in de persoonlijke 

leefomgeving valt ook onder dit risicogebied. 

Hierbij vindt het klantcontact in de 

persoonlijke woon- en leefomgeving plaats. 

 
Zakelijke transacties 

Het risicogebied zakelijke transacties beoogt 

de maatschappelijke risico’s in kaart te 

brengen die zich voor kunnen doen bij het 

aangaan en het onderhouden van zakelijke 

contacten. Dit risicogebied omvat onder 

ander overleg over offertes, advisering en 

bemiddeling, het voeren van onderhande-

lingen en het afsluiten van contracten. 

 
Het gevaar is aanwezig van omkoping, 

verduistering en chantage (afdreiging). 

Bedrijfs- of beroepsgeheimen kunnen worden 

gestolen en informatie kan worden gelekt. 



   

  

 

 
Proces 

Het risicogebied proces beoogt de  

maatschappelijke risico’s in kaart te brengen 

die zich voor kunnen doen indien macht over  

processen worden misbruikt. Onder dit 

risicogebied vallen werkzaamheden zoals het 

onderhouden, ombouwen en bedienen van 

(productie)machines, apparaten en 

voertuigen. Daarnaast valt onder dit 

risicogebied het (rijdend) vervoer van 

goederen, productie, post en pakketten, 

anders dan het intern transport binnen het 

bedrijf. Het vervoer van personen valt ook 

onder dit risicogebied. 

 
Als gevolg van sabotage en vernieling kunnen 
vitale bedrijfsprocessen worden ontregeld. De 
veiligheid van personen en goederen kan 
hierdoor in gevaar worden gebracht. Bij het 
rijdend vervoer van grondstoffen en producten 
en het bezorgen van post en pakketten bestaat 
het gevaar van diefstal, verduistering en 
verkeer(gerelateerde) delicten. 
 

Bij het vervoer van personen bestaat de 

mogelijkheid van het in gevaar brengen van 

personen door bijvoorbeeld het overschrijden 

van het maximum snelheid, rijden onder 

invloed, agressief rijgedrag of overige 

verkeer(gerelateerde) delicten. Bij het vervoer 

van personen is tevens het risico aanwezig 

van diefstal en gewelds- en zedendelicten. 

 
Aansturen organisatie 

Het risicogebied aansturen organisatie beoogt 

de maatschappelijke risico’s in kaart te 

brengen, die zich kunnen voordoen indien 

macht over organisaties en de daaraan 

verbonden personen wordt misbruikt. Dit 

risicogebied omvat het aansturen van 

medewerkers en het aansturen van de 

organisatie. Managers, bedrijfsleiders en 

filiaalhouders vallen onder dit risicogebied. 

 
Door de positie van deze functionarissen in de 

organisatie bestaat het gevaar van misbruik 

van bevoegdheden zoals afpersing, diefstal, 

verduistering en valsheid in geschrifte. Als  

gevolg van een onjuiste of onzorgvuldige 

bedrijfsvoering kan de veiligheid en het welzijn 

van personen in gevaar gebracht worden. 

 

 

 

 

 
Personen 

Het risicogebied personen heeft tot doel om de 

kwetsbaren in de samenleving te beschermen.  

Kwetsbare personen zijn minderjarigen en 

hulpbehoevenden, zoals ouderen en 

gehandicapten. 

 
Personen die werkzaam zijn met minderjarigen 

zijn belast met de zorg en het welzijn van deze 

minderjarigen. Zij kunnen in een één-op-één 

relatie komen te verkeren met minderjarigen 

die aan hun zorg zijn toevertrouwd. In deze 

relatie kan sprake zijn van een (tijdelijke) 

afhankelijkheid. 

Bovendien hebben deze personen een 

voorbeeldfunctie en kunnen zij invloed 

uitoefenen op de aan hen toevertrouwden 

door middel van hun gedragingen, waardoor 

bijvoorbeeld vermogensdelicten en 

overtredingen van de Opiumwet niet met de 

functie zijn te verenigen. Indien men in de 

uitoefening van de functie met minderjarigen in 

aanraking komt, bestaat het gevaar van 

machtsmisbruik. Het risico van zeden- en 

geweldsdelicten is aanwezig. Ook het gevaar 

van afpersing of chantage is aanwezig. 

 
Personen die werkzaam zijn in de omgeving 

van hulpbehoevenden hebben een 

vertrouwenspositie. Het risico bestaat dat 

deze personen misbruik maken van hun 

bevoegdheden en het in hun gestelde 

vertrouwen. Eveneens bestaat het gevaar van 

machtsmisbruik. Het risico van zeden- en 

geweldsdelicten is ook in dit geval aanwezig. 

Datzelfde geldt voor het gevaar van afpersing 

of chantage (afdreiging). Hulpbehoevenden 

zouden in aanraking kunnen komen met 

verboden verdovende middelen en 

eigendommen van deze personen zouden 

kunnen worden gestolen of verduisterd. 

 



   

  

DE SPECIFIEKE SCREENINGSPROFIELEN 

 
01. Politieke ambtsdragers 

Dit screeningsprofiel geldt voor alle 

volksvertegenwoordigers, gedeputeerden en 
(overheid)bestuursleden. Onder 
volksvertegenwoordigers worden in deze 
verstaan de Rijks vertegenwoordiger, 
Gezaghebber, raads- en bestuursleden en het 
algemeen bestuur van overheidsdiensten. Bij 

de toets aan dit screeningsprofiel geldt een 
terugkijktermijn van tien jaren. 

 
Om de integriteit van (potentiële) 
volksvertegenwoordigers, gedeputeerden en 
bestuursleden zo goed mogelijk te borgen is 

gekozen voor een screeningsprofiel, waarin een 
hoge mate van integriteit beoordeeld wordt. 

Volksvertegenwoordigers zijn belast met 
vertegenwoordiging van het volk en vervullen 
in die hoedanigheid een controlerende functie 
ten opzichte van het (dagelijks) bestuur en 
zijn belast zijn met het maken van 
(initiatief)wetten. 

 

Gedeputeerden en bestuursleden geven sturing 

aan beleidsvorming op specifieke terreinen en 

dragen verantwoordelijkheid voor de begroting. 

Compromitterende situaties moeten worden 

vermeden, want deze doen afbreuk aan het 

gezag en vertrouwen. Gezag en vertrouwen 

zijn de pijlers waarop de positie van 

volksvertegenwoordigers, gedeputeerden en 

bestuursleden is gefundeerd. Om die reden 

worden zeer hoge eisen gesteld aan de 

betrouwbaarheid van personen die in 

aanmerking willen komen voor een dergelijke 

functie. Derhalve wordt verwacht dat zij 

terdege strafrechtelijk integer zijn. 

Een (aspirant) volksvertegenwoordiger, 

gedeputeerde of bestuurslid heeft een 

bijzondere positie ten opzichte van zijn/haar 

medeburgers. Door een niet-integere houding 

kan misbruik worden gemaakt van -en 

afbreuk worden gedaan aan- deze bijzondere 

positie. Hierom wordt van hen strikte naleving 

van de wettelijke voorschriften verlangd. 

 
Eén van de kenmerken van de functie van 

aspirant-volksvertegenwoordiger, -

gedeputeerde en –bestuurslid is dat wordt 

omgegaan met zeer gevoelige informatie. Het 

omgaan met gevoelige informatie brengt het 

risico met zich mee van misbruik van 

gegevens, onzorgvuldig omgaan met 

gegevensdragers, het lekken van informatie, 

afpersing, afdreiging, vervalsing etc. Als 

politicus bestaat ook het gevaar van 

omkoping of door de verkregen informatie  

 

 

zichzelf een voordeel te verschaffen. Indien 

blijkt dat de aspirant-volksvertegenwoordiger, 

-gedeputeerde of –bestuurslid in de 

voorgeschreven terugkijktermijn voorkomt 

en/of is veroordeeld voor feiten die verband 

houden met de functieaspecten geld, 

goederen en/of personen zegt dat in negatieve 

zin iets over zijn/haar kwetsbaarheid en 

integriteit om als politieke ambtsdrager op te 

kunnen treden. 

 
02. Visum en emigratie 

Bij dit screeningsprofiel worden de risico’s 

getoetst indien men voor kortere of langere 

duur in het buitenland wenst te verblijven. 

Getoetst wordt of de openbare orde van het 

betreffende land in gevaar komt indien 

betrokkene tot dat land wordt toegelaten. Door 

het plegen van bijvoorbeeld drugs-, gewelds- 

en zedendelicten kan de openbare orde van het 

ontvangende land in gevaar komen. 

 
03. Bijzonder Ambtenaar van Politie 
(Bavpol) 

Het onderhavige specifieke screeningsprofiel 

heeft betrekking op de functie van Bijzonder 

Ambtenaar van Politie (Bavpol) en is van 

toepassing op alle taken en bevoegdheden die 

een Bavpol kan hebben. Dit houdt verband met 

het gegeven dat een Bavpol bij de handhaving 

van wet- en regelgeving in meerdere gebieden 

verschillende bevoegdheden toebedeeld kan 

krijgen. 

 
Een Bavpol is belast met de opsporing van 

strafbare feiten en spreekt uit hoofde van zijn 

functie personen aan op hun gedrag. 

Opsporingsambtenaren hebben verschillende 

bevoegdheden. De taak van de 

opsporingsambtenaar is vastgelegd in wetten. 

Gelet op de toegekende bevoegdheden wordt 

van de Bavpol een hoge mate van integriteit 

vereist. Bij de toets aan dit screeningsprofiel 

geldt een terugkijktermijn van tien jaren. 

 
Alle Bavpol’ers mogen verbaliseren en 

sommige Bavpol’ers hebben ook 

geweldsbevoegdheden, waarbij zij 

verschillende geweldsmiddelen kunnen 

inzetten. Verder is één van de aspecten van de 

functie van Bavpol dat hij bevoegd is om met 

gevoelige informatie om te gaan, systemen te 

raadplegen en/of te bewerken waarin 

vertrouwelijke gegevens zijn opgeslagen, en 

kennis kunnen dragen van veiligheidssystemen, 

controlemechanismen en verificatieprocessen. 



   

  

 
 

Daarnaast kan het verlenen van diensten, het 

beschikken over goederen en producten en het 

bewaken van productieprocessen tot hun taken 

behoren. Ook het bedienen van en werken met 

voertuigen of (lucht)vaartuigen, denk daarbij 

aan het (rijdend) vervoer waarbij personen, 

goederen en/of producten vervoerd worden. 

Andere belangrijke aspecten zijn het belast zijn 

met de zorg en de veiligheid van mensen (en 

dieren). Daarnaast kunnen zij bovendien belast 

zijn met de zorg voor minderjarigen en/of 

personen die in een afhankelijkheidssituatie 

verkeren, waarbij o.a. sprake kan zijn van een 

één op één relatie en bovendien van een 

(tijdelijke) afhankelijkheid. Het betreft hier 

dan onder andere het vervoeren van personen. 

Ook het voorhanden hebben van stoffen, 

objecten, voorwerpen e.d. kunnen, bij 

oneigenlijk of onjuist gebruik, een risico 

vormen voor het welzijn en de veiligheid van 

mens (en dier). 

 
Doordat een Bavpol op verschillende manieren 

toegang kan hebben tot gevoelige en 

vertrouwelijke informatie of informatiebronnen 

bestaat er het gevaar van machtsmisbruik en 

misbruik te eigen bate door o.a. het misbruiken 

van gegevens, lekken van informatie, 

omkoping, afpersing en afdreiging, diefstal en 

verduistering. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid van het in gevaar brengen van 

goederen, maar bovenal het in gevaar brengen 

van de veiligheid van personen en de 

volksgezondheid in het algemeen. Bij strafbare 

feiten die de veiligheid van personen in gevaar 

kunnen brengen, kan worden gedacht aan 

gewelds- en zedendelicten, maar bijvoorbeeld 

ook aan het rijden onder invloed. 

 

Dit screeningsprofiel is eveneens van 

toepassing op de gevangenbewaarders van de 

Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN). 

Voor deze groep geldt een afwijkende 

terugkijktermijn van 30 jaren. 

 
04. Pleeggezinnen en adoptie 

Dit screeningsprofiel is van toepassing op alle 

personen die op het adres staan ingeschreven 

waar de kinderen worden gehuisvest. 

Werkzaamheden en bezigheden waarbij men 

de zorg heeft voor kinderen, dragen een hoog 

risico in zich. Kinderen verkeren in een 

afhankelijkheidspositie ten opzichte van het 

vakantiegastgezin, pleeggezin of 

adoptiefouders. 

 

 
 

De vakantiegezinnen, pleeggezinnen en  

adoptiefouders zijn verantwoordelijk voor de 

zorg voor het welzijn van het kind. Het gevaar 

van zedendelicten is aanwezig en/of het op 

andere wijze in gevaar brengen van de 

veiligheid van de kinderen. Het voorhanden 

hebben van gevaarlijke stoffen zoals drugs, of 

gevaarlijke objecten (bijvoorbeeld illegale 

vuurwapens) vormen een risico voor het 

welzijn en de veiligheid van kinderen. Het risico 

van diefstal en verduistering is aanwezig. Zij 

kunnen belast zijn met het vervoer van de 

kinderen. Het risico van rijden onder invloed en 

andere verkeersdelicten is aanwezig. 

Bovengenoemde personen hebben een 

voorbeeldfunctie en kunnen invloed uitoefenen 

op de aan hen toevertrouwden door middel 

van hun gedragingen. 

 

Functionarissen binnen dit profiel zijn belast 

met de zorg voor het welzijn en de veiligheid 

van de aan hun zorg toevertrouwde personen, 

waaronder minderjarigen. Zij kunnen in een 

één-op-één relatie komen te verkeren met 

minderjarigen die aan hun zorg zijn 

toevertrouwd. In deze relatie kan sprake zijn 

van een (tijdelijke) afhankelijkheid. Het risico 

van zeden- en geweldsdelicten of op een andere 

wijze in gevaar brengen van de veiligheid van aan 

hun zorg toevertrouwde personen is aanwezig.  

Functionarissen gaan om met gevoelige 

informatie en zijn bevoegd om systemen te 

raadplegen waarin vertrouwelijke gegevens 

zijn opgeslagen. Door het omgaan met en het 

toegang hebben tot gevoelige en 

vertrouwelijke informatie bestaat het gevaar 

van misbruik van deze gegevens en het lekken 

van informatie. Het risico van afpersing en 

chantage is aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

05. Gezondheidszorg en welzijn van mens 
en dier 

Onder het screeningsprofiel “gezondheidszorg 

en welzijn van mens en dier” vallen zowel 

beroepen in de intramurale als de extramurale 

zorg. 

 
Functionarissen in dit screeningsprofiel zijn 

belast met de zorg voor personen en kunnen in 

een één-op-één relatie komen te verkeren 

met degenen die aan hun zorg zijn 

toevertrouwd. In deze relatie kan sprake zijn 

van een (tijdelijke) afhankelijkheid. Het risico 

bestaat dat misbruik wordt gemaakt van de 

(tijdelijke) afhankelijkheid waardoor het risico 

van onder andere zeden- en geweldsdelicten 

aanwezig is. Verder is het risico aanwezig van 

diefstal van goederen. 

 
Functionarissen kunnen te maken krijgen met 

het voorhanden hebben en bedienen van 

medische apparatuur, hulpmiddelen en 

toebehoren en het vervaardigen, aanschaffen, 

beheren, verkopen en toedienen van 

geneesmiddelen. Het risico bestaat dat 

oneigenlijk of onjuist gebruik wordt gemaakt 

van de geneesmiddelen, grondstoffen voor 

geneesmiddelen, medische apparatuur, 

medische hulpmiddelen en toebehoren. 

Geneesmiddelen kunnen worden gestolen. Dit 

kan een risico vormen voor de gezondheid, 

het welzijn en de veiligheid van personen en de 

volksgezondheid in het algemeen. 

 
Tevens kunnen deze personen toegang krijgen 

tot systemen waarin vertrouwelijke en 

gevoelige gegevens zijn opgeslagen. Zij 

kunnen de bevoegdheid hebben om deze 

gegevens te bewerken. Het risico bestaat dat 

oneigenlijk gebruik of onjuist gebruik wordt 

gemaakt van de in de systemen opgeslagen 

gegevens. Dit kan tot uiting komen in 

omkoping, chantage (afdreiging) of afpersing, 

vernieling of sabotage en valsheid in geschrifte. 

 
06. Exploitatie- en ventvergunning 

Dit screeningsprofiel is van toepassing op 

aanvragen ten behoeve van het verkrijgen van 

een exploitatievergunning dan wel het 

bijschrijven van een leidinggevende op de 

exploitatievergunning. 

Het exploiteren van bedrijfsactiviteiten kan 

invloed hebben op de directe omgeving. Zo kan 

het ontplooien van bedrijfsactiviteiten 

gevolgen hebben voor de openbare orde. Het 

overtreden van bijvoorbeeld milieuregelgeving 

of regelgeving die is opgesteld om de openbare  

 

orde te handhaven, staat hiermee aldus op 

gespannen voet. Personen die leidinggeven aan 

bedrijfsactiviteiten sturen vanuit hun functie 

mensen en de organisatie aan en zijn belast 

met de zorg voor het welzijn en de veiligheid 

van mensen (en dieren) in het algemeen. Zij 

onderhouden contacten met leveranciers, 

doen aanbestedingen en voeren 

onderhandelingen en sluiten contracten af. 

Daarnaast bestaat hun takenpakket uit het 

verkopen van goederen en producten zoals 

consumptiewaren. Door het verkopen van 

onder andere ondeugdelijke producten of het 

verkopen van goederen die invloed hebben op 

de fysieke of geestelijke gesteldheid van 

personen, zoals alcohol of verdovende 

middelen, bestaat de mogelijkheid van het in 

gevaar brengen van personen en de 

volksgezondheid in het algemeen. Door 

toegang te hebben tot de goederen en gelden 

van het bedrijf, bestaat voorts de mogelijkheid 

van misbruik te eigen bate, door diefstal, 

verduistering of het plegen van fraude. 

 
07. Juridische dienstverlening 

Beroepen in de juridische dienstverlening zijn 

onder meer een advocaat, een notaris, een 

gerechtsdeurwaarder of een juridisch adviseur. 

Een van de kenmerken van deze beroepen is 

dat zij in de dienstverlenende sector 

opereren. In deze sector bestaat het gevaar 

van omkoping en witwassen. Vaak hebben 

juridische dienstverleners budgetbevoegdheid 

en gaan zij om met contant en giraal geld en 

waardepapieren. Dit brengt onder andere het 

gevaar van diefstal en verduistering met zich 

mee. Dit risico kan zich eveneens voordoen bij 

het beschikken over goederen. 

 
De juridische dienstverleners hebben contact 

met klanten. Door het (eventueel) hebben 

van een één op één relatie in dit 

klantencontact is er sprake van een tijdelijke 

afhankelijkheid. Hierdoor bestaat het risico 

van gewelds- en zedenmisdrijven. Voorts gaan 

zij om met gevoelige informatie. Dit brengt 

het risico met zich mee van misbruik van 

gegevens, het lekken van informatie, 

afpersing, chantage (afdreiging) en vervalsing. 

 
Dit screeningsprofiel geldt ook voor een 

inschrijving als advocaat. Om de integriteit 

van een advocaat zo goed mogelijk te 

borgen, is gekozen voor een screeningsprofiel, 

waarin een hoge mate van integriteit aan de 

advocaat gesteld wordt. Derhalve wordt  



   

  

 

 

verwacht dat zij terdege strafrechtelijk 

integer zijn. Hierom wordt van hen strikte 

naleving van de wettelijke voorschriften 

verlangd. Bij de toets aan dit 

screeningsprofiel geldt voor een advocaat een 

terugkijktermijn van 10 jaren. Indien blijkt 

dat de advocaat in de voorgeschreven 

terugkijktermijn voorkomt in het JDS voor 

feiten die verband houden met de 

functieaspecten geld, informatie en/of 

personen dienen deze in negatieve zin te 

worden uitgelegd daar waar het zijn/haar 

kwetsbaarheid en integriteit betreft om als 

advocaat te kunnen optreden. 

 
08. Onderwijs 

Onder dit screeningsprofiel valt al het 

personeel dat werkzaam is op een educatieve 

instelling. Het screeningsprofiel is van 

toepassing op functies bij educatieve 

instellingen in onder andere het 

basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en 

het middelbaar beroepsonderwijs. Zij zijn 

belast met de zorg voor het welzijn en de 

veiligheid van leerlingen. Zodra leerlingen aan 

de zorg van (onderwijzend) personeel zijn 

toevertrouwd, kunnen zich één op één relaties 

voordoen waarbij sprake is van 

afhankelijkheid. Het risico bestaat van 

machtsmisbruik, bijvoorbeeld door middel van 

afpersing, chantage (afdreiging) of zeden en 

geweldsdelicten. 

 
Sommige functionarissen – zoals de directeur, 

(con)rectoren en het administratieve personeel 

hebben toegang tot gevoelige informatie. Het 

risico bestaat van misbruik van gegevens, 

bijvoorbeeld door middel van afpersing, 

chantage, diefstal en verduistering van 

gegevens. 

 
Directeuren en (con)rectoren sturen de 

organisatie en het personeel aan en hebben 

instructie bevoegdheden jegens hun 

medewerkers. Medewerkers zouden aangezet 

kunnen worden tot strafbare gedragingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09. Taxibranche; gele rijkaart 

Dit screeningsprofiel heeft betrekking op 

aanvragen en verleningsverzoeken 

huurautodienstvergunning of autobusvergunning 

(of te wel: taxivergunning) ten behoeve van het 

verkrijgen van een gele rijvergunning (of te 

wel: gele rijkaart). In taxi’s worden maximaal 

het aantal toegestane personen vervoerd, op 

basis van de verkregen vergunning en rijbewijs  

 

van de bestuurder. Het vervoer per taxi betreft 

voor dit screeningsprofiel ook het rijden met 

rouw- en trouwauto’s en het vervoer met 

personenbusjes. Hierbij kan het ook gaan om 

het vervoer van (school)kinderen en het 

vervoeren van gehandicapten. Bij de toets aan 

dit screeningsprofiel geldt een terugkijktermijn 

van vijf jaren. 

 
De houder van de gele rijkaart is 

verantwoordelijk voor het welzijn en de 

veiligheid van de passagiers. Eén van de 

risico’s is dat de veiligheid van de passagiers 

en medeweggebruikers in gevaar wordt 

gebracht. Dit risico kan veroorzaakt worden 

door rijden onder invloed, overschrijding van 

de maximumsnelheid, gevaarlijk rijgedrag 

en/of agressief gedrag. 

 
Als er een één op één relatie is, kunnen de 

passagiers in een tijdelijke 

afhankelijkheidspositie verkeren ten opzichte 

van de houder van de gele rijkaart. Het risico 

bestaat van geweld- en zedendelicten, 

afpersing, chantage (afdreiging), diefstal, 

verduistering of vervalsing van bijvoorbeeld 

de gele rijkaart. De houder van de gele rijkaart 

is verantwoordelijk voor de veiligheid van 

goederen van de passagiers. Deze houders 

kunnen ook omgaan met contant en giraal 

geld. Het risico van diefstal en verduistering is 

aanwezig. De houders van de chauffeurskaart 

komen in de uitoefening van hun functie vaak 

in aanraking met mensen in het 

uitgaanscircuit. Overtredingen van de 

Opiumwet zijn daarom onverenigbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

10. (Gezin) voogd bij voogdijinstellingen, 

reclasseringswerker, raadsonderzoeker 

en maatschappelijk werker 

Functionarissen binnen dit profiel zijn belast 

met de zorg voor het welzijn en de veiligheid 

van de aan hun zorg toevertrouwde personen, 

waaronder minderjarigen. Eén op één relaties 

kunnen zich voordoen, waarbij sprake kan zijn 

van een (tijdelijke) afhankelijkheid. Het risico 

is aanwezig van zedendelicten, geweld of het 

op andere wijze in gevaar brengen van de 

veiligheid van de aan hun zorg toevertrouwde 

personen. 

 
Zij gaan om met gevoelige informatie en zijn 

bevoegd om systemen te raadplegen waarin 

vertrouwelijke gegevens zijn opgeslagen. Door 

het omgaan met en het toegang hebben tot 

gevoelige en vertrouwelijke informatie bestaat 

het gevaar van misbruik van deze gegevens en 

het lekken van informatie. Het risico van 

afpersing en chantage is aanwezig. Verder 

kunnen zij toegang hebben tot contant en 

giraal geld, waardoor het gevaar bestaat van 

diefstal of verduistering. 

 
11. Beëdigd tolken en vertalers 

Dit screeningsprofiel geldt voor alle beëdigde 

tolken en vertalers die zich melden voor 

inschrijving in het (wettelijk) register tolken en 
vertalers. Bij de toets aan dit screeningsprofiel 
geldt een terugkijktermijn van tien jaren. 

Om de integriteit van deze beroepsgroep zo 

goed mogelijk te borgen is gekozen voor een 

screeningsprofiel, waarin een hoge mate van 

integriteit beoordeeld wordt. De reden waarom 

aan de integriteit van deze beroepsgroep hoge 

eisen worden gesteld is gelegen in het feit dat 

zij veelvuldig werkzaam zijn voor 

opsporingsdiensten, het openbaar ministerie 

en de rechterlijke macht. 

 
Eén van de kenmerken van de functie van 

beëdigd tolk/vertaler is dat wordt omgegaan 

met zeer gevoelige informatie. Door het 

(eventueel) hebben van een één op één relatie, 

bijvoorbeeld als tolk voor een (minderjarige) 

verdachte of getuige, is er sprake van een 

tijdelijke afhankelijkheid. Tevens zullen tolken 

en vertalers soms op moeten treden namens 

hun cliënt tijdens het voeren van (juridische) 

onderhandelingen en het afsluiten van 

contracten. Het omgaan met gevoelige 

informatie brengt het risico met zich mee van 

misbruik van gegevens, onzorgvuldig omgaan 

met gegevensdragers, het lekken van 

informatie, afpersing, afdreiging, vervalsing, 

het wegmaken van bewijsmateriaal etc. In 

deze dienstverlenende sector bestaat ook het 

gevaar van omkoping of door de verkregen 

informatie zichzelf een voordeel te verschaffen. 

 

Indien blijkt dat zij in de voorgeschreven terug 

te kijken termijn voorkomen en/of zijn 

veroordeeld voor feiten die verband houden 

met de functieaspecten geld en/of goederen, 

zegt dat in negatieve zin iets over hun 

kwetsbaarheid en integriteit om als tolk of 

vertaler op te kunnen treden. 

 
12. Lidmaatschap schietvereniging 

Bij de schietvereniging kan men gebruik maken 

van wapens en munitie. De toegang hebben tot 

wapens en/of munitie kan een ernstige 

bedreiging vormen voor de veiligheid van de 

samenleving. Het oneigenlijke gebruik van 

wapens en/of munitie kan ernstige 

geweldsmisdrijven, chantage en andere 

ernstige verstoringen van de rechtsorde tot 

gevolg hebben. Daarom worden aanvragen 

streng beoordeeld. Bij de toets aan dit 

screeningsprofiel geldt een terugkijktermijn 

van acht jaren. 

 
Een lid van een schietvereniging heeft een 

bijzondere positie ten opzichte van zijn/haar 

medeburgers, aangezien die geen wapens 

en/of munitie ter beschikking hebben. Door 

oneigenlijk gebruik te maken van wapens 

en/of munitie kan misbruik worden gemaakt 

van deze bijzondere positie. Hierom wordt 

strikte naleving van het (wapen)wettelijke 

voorschriften verlangd. 

 
13. Financiële dienstverlening 

Het screeningsprofiel financiële dienstverlening 

heeft betrekking op personen die werkzaam 
zijn bij een financiële dienstverlener of een 

financiële instelling. Beroepen in dit profiel 
zijn onder andere accountants, 
hypotheekadviseurs en medewerkers bij 
financiële instellingen. Voor securitymede-

werkers van financiële instellingen geldt een 
terugkijktermijn van tien jaren, voor de 

overige functies geldt bij de toets aan dit 
screeningsprofiel een terugkijktermijn van de 
gebruikelijke vier jaren. 

 
Financiële dienstverleners gaan om met 

gevoelige en vertrouwelijke informatie, contant 

en giraal geld en waardepapieren. Het 

omgaan met gevoelige informatie van klanten 

en het toegang hebben tot hun financiële 

gegevens brengt het risico met zich mee van 

misbruik van deze gegevens zoals afpersing, 

(afdreiging) chantage, vervalsing, fraude, 

diefstal en verduistering. In de 



   

  

dienstverlenende sector bestaat daarnaast het 

gevaar van omkoping en witwassen. Indien het 

klantcontact bij klanten thuis plaatsvindt, 

bestaat het risico van gewelds- en zeden-

misdrijven.  

 
14. Gevangeniswezen 
Personen werkzaam in het gevangeniswezen 
hebben een bijzondere positie, waarin zij 

verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van 
personen. Ook het bedienen van en werken 
met voertuigen, denk daarbij aan het (rijdend) 
vervoer waarbij personen, goederen en/of 
producten vervoerd worden. Andere 
belangrijke aspecten zijn het belast zijn met 
de zorg en de veiligheid van mensen. 

Daarnaast kunnen zij bovendien belast zijn 
met de zorg voor minderjarigen en/of 
personen die in een afhankelijkheidssituatie 
verkeren, waarbij o.a. sprake kan zijn van een 
één op één relatie en bovendien is per definitie 
sprake van een (tijdelijke) afhankelijkheid. Het 
betreft hier dan onder andere het bewaken 

en/of vervoeren van personen. 
 
Sommige functionarissen hebben ook 
geweldsbevoegdheden, waarbij zij 
verschillende geweldsmiddelen kunnen 
inzetten. Verder is één van de aspecten van 

de gevangenis functionaris dat hij bevoegd is 
om met gevoelige informatie om te gaan, 

systemen te raadplegen en/of te bewerken 
waarin vertrouwelijke gegevens zijn 
opgeslagen, en kennis kunnen dragen van 
veiligheidssystemen, controlemechanismen en 
verificatieprocessen. 

 
Doordat de functionaris toegang kan hebben 
tot gevoelige en vertrouwelijke informatie of 
informatiebronnen bestaat er het gevaar van 
machtsmisbruik en misbruik te eigen bate door 
o.a. het misbruiken van gegevens, lekken van 
informatie, omkoping, afpersing en afdreiging, 

diefstal en verduistering. Eveneens kan sprake 
zijn van smokkel van legale en illegale 
goederen, gewelds- en zedenmisdrijven. Voor 
dit screeningsprofiel wordt een terugkijktermijn 

van dertig jaar gehanteerd. 
 

15. Beveiligingsbedrijven 

Personen in dienst van een beveiligingsbedrijf 

hebben de taak om goederen, diensten, 

panden en/of personen te bewaken. Hierbij 

bestaat het risico van diefstal, vernieling, 

omkoping, chantage of machtsmisbruik. 

Daarnaast kan het verlenen van diensten, het 

beschikken over goederen en producten en het 

bewaken van productieprocessen tot hun taken 

behoren. Ook het bedienen van en werken met 

voertuigen of (lucht)vaartuigen, denk daarbij 

aan het (rijdend) vervoer waarbij personen, 

goederen en/of producten vervoerd worden. 

Andere belangrijke aspecten zijn het belast zijn 

met de zorg en de veiligheid van mensen (en 

dieren), waarbij o.a. sprake kan zijn van een 

één op één relatie en bovendien van een 

(tijdelijke) afhankelijkheid. Het betreft hier 

dan onder andere het vervoeren van personen. 

Ook het voorhanden hebben van stoffen, 

objecten, voorwerpen e.d. kunnen, bij 

oneigenlijk of onjuist gebruik, een risico 

vormen voor het welzijn en de veiligheid van 

mens (en dier). 

 
Eveneens kan een beveiligingsmedewerker 

toegang kan hebben tot gevoelige en 

vertrouwelijke informatie of informatiebronnen, 

waardoor het gevaar bestaat van 

machtsmisbruik en misbruik te eigen bate door 

o.a. het misbruiken van gegevens, lekken van 

informatie, omkoping, afpersing en afdreiging, 

diefstal en verduistering. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid van het in gevaar brengen van 

goederen, maar bovenal het in gevaar brengen 

van de veiligheid van personen en de 

volksgezondheid in het algemeen. Bij strafbare 

feiten die de veiligheid van personen in gevaar 

kunnen brengen, kan worden gedacht aan 

gewelds- en zedendelicten, maar bijvoorbeeld 

ook aan het rijden onder invloed. Bij dit 

screeningsprofiel geldt een terugkijktermijn 

van acht jaren. 

 
16. Onbekende functie 

Dit screeningsprofiel geldt voor VOG aanvragen 

ten behoeve van opname in een bestand voor 

werving van personeel waarbij nog niet 

duidelijk is welke functie vervuld zal worden. 

Opname in een dergelijk bestand staat los van 

de mogelijkheid om een VOG aan te vragen 

met het oog op een concrete functie. Dit 

screeningsprofiel is dan ook uitdrukkelijk niet 

bedoeld voor aanvragen waarbij al duidelijk is 

welke functie vervuld zal worden en voor 

functies waarop een specifiek 

screeningsprofiel, dan wel een afwijkende 

terugkijktermijn, dan wel een hoge 

integriteitseis van toepassing is. 

 
Personen die in een bestand voor werving van 

personeel zijn opgenomen, kunnen worden 

ingezet op een verscheidenheid aan functies 

en locaties. Om die reden vindt een 

beoordeling plaats van de risico’s die 

verbonden zijn aan alle risicogebieden van het 

algemene screeningsprofiel. Daarbij wordt een 

terugkijktermijn van vier jaar gehanteerd. 

 

 



   

  

Een beoordeling aan de hand van alle 

risicogebieden betekent dat wordt gekeken 

naar de strafbare feiten en maatschappelijke 

risico’s die zich kunnen verwezenlijken bij de 

toegang tot systemen of (gevoelige of 

vertrouwelijke) informatie, bij de omgang met 

geld, de zorg voor (kwetsbare) personen, bij 

het bewaken van productieprocessen en het 

beschikken over (gevaarlijke) goederen, bij 

misbruik van kennis en bevoegdheden die 

voortvloeien uit dienstverlening (waaronder 

dienstverlening in de persoonlijke 

leefomgeving), bij het aangaan en 

onderhouden van zakelijke contacten en bij 

misbruik van macht over processen, 

organisaties en de daaraan verbonden 

personen. Dit brede screeningsprofiel brengt 

met zich mee dat aan de meeste antecedenten 

binnen de terugkijktermijn een relevant risico 

is verbonden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

 


