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Screening van integriteitgevoelige functies in de financiële sector 
 
Bij het aanstellen van personeel wordt het integriteitsoordeel steeds 

belangrijker. Onderdeel daarvan is het betrouwbaarheidsonderzoek. Voor  

de financiële sector is het screenen van personen die benoemd worden in 

integriteitgevoelige functies verplicht. De Wet justitiële en strafvorderlijke 

gegevens biedt mogelijkheden om aan deze screening daadwerkelijk vorm en 

inhoud te geven. 
 
Integriteit van de financiële sector is een publiek belang tegen de achtergrond van het 

vertrouwen dat het publiek dient te hebben in de financiële markten in het algemeen en 

financiële instellingen in het bijzonder. Het vertrouwen van het publiek kan geschonden 

worden indien de instelling zelf of medewerkers van de instelling betrokken zijn of zijn 

geweest bij gedragingen die in het maatschappelijk verkeer als onaanvaardbaar worden geacht. 

Tegen deze achtergrond kent de financiële toezichtwetgeving een set aan maatregelen om te 

voorkomen dat personen in de financiële sector te werk gesteld worden die het predicaat 

betrouwbaar niet verdienen. 

 
Eén van de maatregelen richt zich op de bestuurders van die financiële instellingen die een 

vergunning behoeven op grond van de financiële toezichtwetten. De bestuurders (beleidsbe- 

palers en medebeleidsbepalers) worden door de overheid gescreend. Voorgenomen 

benoemingen van (mede)beleidsbepalers moeten aan de toezichthoudender (De 

Nederlandsche Bank) worden gemeld. Een benoeming is pas rechtsgeldig nadat de 

toezichthouder zijn instemming heeft verleend. In de Beleidsregel toetsing 

betrouwbaarheidsheidstoetsing heeft de toezichthouder aangegeven aan welke criteria 

(mede)beleidsbepalers van financiële instellingen getoetst worden. 

 
De tweede maatregel richt zich op personen waarvan de financiële instelling voornemens is 

deze te benoemen in integriteitgevoelige functies. Financiële instellingen dienen de 

betrouwbaarheid van deze personen te onderzoeken. Verder dienen zij de door deze personen 

verstrekte gegevens en referenties op juistheid en volledigheid te controleren. Onderdeel van 

het betrouwbaarheidsonderzoek kan het inwinnen van inlichtingen over betrokkene bij 

voormalige werkgevers zijn of het door betrokkene laten overleggen van een verklaring 

omtrent het gedrag in de zin van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. 

De Wet op het financieel toezicht (WFT) definieert het begrip "integriteitsgevoelige functie" 

als volgt: 

1. een leidinggevende functie die is geplaatst direct onder het echelon van de bepalers en 

medebepalers van het dagelijks beleid van de instelling. Hiertoe behoren bijvoorbeeld 

directeuren van businessunits, directeuren van stafdiensten en overige leen van het 

managementteam van bedrijfsonderdelen op het niveau van het tweede echelon. 

2. functies waaraan een bevoegdheid is verbonden die een wezenlijk risico bevat voor de 

integere bedrijfsvoering van de instelling. Bij deze categorie gaat het niet om 

vaststaande functies, maar is het de verantwoordelijkheid van de instelling om, mede 

aan de hand van objectieve, kenbare criteria de afweging te maken of betrokkene een 

integriteitgevoelige functie vervult. 



 

De verplichting om een betrouwbaarheidsbeoordeling te doen geldt niet alleen voor nieuwe 

medewerkers, maar ook voor diegenen die vanuit de organisatie intern een overstap maken van 

een niet-integriteitgevoelige functie naar een integriteitgevoelige functie. 

Voorts gelden de verplichtingen ook voor personen die niet op basis van een 

arbeidsovereenkomst met de financiële instelling werkzaam zijn in een integriteitgevoelige 

functie, maar bijvoorbeeld op inhuur- of detacheringbasis tewerk zijn gesteld. Voor deze 

categorie externen kan de instelling de beoordeling van de betrouwbaarheid aan de formele 

werkgever overlaten, mits de omvang en diepgang van de betrouwbaarheidsbeoordeling 

dezelfde is als voor eigen personeel. In dat geval moet ook contractueel worden vastgelegd 

dat de instelling een onafhankelijk onderzoek kan instellen naar de mate van naleving van de 

gedelegeerde werkzaamheden. 

 
Verklaring omtrent het gedrag 

Het doen overleggen door de kandidaat van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is voor 

financiële instellingen facultatief geformuleerd in de wetgeving. De regels over de afgifte van 

zo'n VOG zijn vastgelegd in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wet JSG). In het 

kort komt het erop neer dat de Centrale Justitiële Documentatiedienst te Almelo strafrechtelijk 

relevante gegevens op verzoek aan de Minister van Veiligheid en Justitie ter beschikking stelt. 

De Minister van Veiligheid en Justitie beoordeelt aan de hand van die gegevens of iemand 

voor een bepaalde functie mogelijk een risicofactor vormt. In de Wet JSG is bepaald dat het 

verzoek tot afgifte van de VOG uitsluitend kan worden ingediend door degene over wiens 

gedrag een "verklaring van goed gedrag" wordt gevraagd. Hiermee wordt voorkomen dat 

iemand zich zomaar kan gaan verdiepen in het gedrag van een ander. 

 
Procedure 

De aanvraag om afgifte van de VOG moet door de kandidaat worden ingediend bij de 

burgemeester van zijn woonplaats. Het aanvraagformulier is te downloaden van het internet via 

www.justitie.nl. Onderdeel van de aanvraag is de verklaring van de potentiële werkgever, 

waarin deze aangeeft om welke taakuitoefening het gaat en welke integriteitseisen aan de 

functie worden gesteld. De burgemeester controleert de identiteit van de aanvrager en de 

volledigheid van de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Vervolgens stuurt de burgemeester de 

aanvraag door naar de  Minister van Veiligheid en Justitie (Centraal Orgaan Verklaring omtrent 

het gedrag -COVOG-). 

 
Formele en inhoudelijke beoordeling 

De aard van de werkzaamheden is van belang bij de beoordeling van het in het verleden 

vertoonde gedrag van betrokkene. In de Wet JSG wordt dit als volgt geformuleerd: "Aan de 

verklaring omtrent het gedrag ligt een afweging ten grondslag of met betrekking tot de 

aanvrager een strafbaar feit is vermeld dat, indien herhaald, gelet op het risico voor de 

samenleving en de overige omstandigheden van het geval, aan een behoorlijke uitoefening van 

de taak of de bezigheden waarvoor de verklaring omtrent het gedrag wordt gevraagd, in de weg 

zal staan". Anders gesteld: de risico’s van de functie bepalen de mate waarin strafrechtelijke 

integriteit van belang is. Naarmate de integriteitseisen duidelijker worden omschreven, kan 

beter het gedrag van betrokkene worden beoordeeld in het licht van de taken of bezigheden die 

betrokkene gaat verrichten. Een opgave van de aard van de werkzaamheden zonder dat wordt 



aangegeven waaruit het risico bestaat kan niet tot toetsing leiden. 

 

De  Minister van Veiligheid en Justitie komt tot zijn oordeel op basis van de hem verstrekte 

gegevens uit het justitiegeheugen (centraal justitieel documentatieregister), gegevens uit de 

politieregisters en andere schriftelijke bescheiden waarover hij beschikt. Bij de beoordeling 

hanteert de Minister de Beleidsregels VOG Natuurlijke- en Rechtspersonen Personen.  

Wanneer iemand niet in het justitiegeheugen en/of de politieregisters voorkomt, of wel 

voorkomt, maar voor feiten die niet relevant zijn voor de uit te oefenen functie, wordt de VOG 

afgegeven. In het tegenovergestelde geval wordt de verklaring geweigerd. De gegevens die de 

basis vormen van de oordeelsvorming worden niet in de VOG vermeld. De  Minister van 

Veiligheid en Justitie volstaat met het verlenen van de verklaring of het weigeren daarvan. De 

afgifte van de VOG wil niet zeggen dat iemand een blanco strafblad heeft. Het zegt alleen dat bij 

de inhoudelijke afweging om wel of geen VOG af te geven geen bezwaren zijn gebleken tegen 

de aanvrager in relatie tot het doel waarvoor de VOG gevraagd wordt. 

Indien de  Minister van Veiligheid en Justitie voornemens is om de VOG te weigeren, ontvangt 

de aanvrager eerst een voornemen tot weigeren waarin de redenen van de voorgenomen 

weigering gemotiveerd wordt aangegeven. Op basis hiervan kan de aanvrager door middel van 

een "zienswijze-gesprek" proberen de voorgenomen weigering te doen omzetten in een afgifte 

van de VOG. Dit kan hij doen door feiten en/of omstandigheden aan te dragen op grond waarvan 

de  Minister van Veiligheid en Justitie tot het oordeel komt dat hij "zijn leven gebeterd heeft" en 

dat voor de toekomstige werkgever wat hem betreft geen gevaar te duchten is.  

Indien de  Minister van Veiligheid en Justitie volhardt in zijn weigering en de afgifte van de 

VOG geweigerd wordt, kan de aanvrager bezwaar maken overeenkomstig de bepalingen van de 

Algemene wet bestuursrecht. Uiteindelijk is bij weigering beroep mogelijk bij de 

bestuursrechter. 

 
Het niet verlenen van een "verklaring omtrent het gedrag" heeft dikwijls ingrijpende 

maatschappelijke en economische gevolgen. Een werkgever kan daardoor besluiten iemand niet 

in dienst te nemen en een werknemer kan een betrekking mislopen. Zeker in een periode van 

economische terugval vormt het besef dat bij een ongunstige beslissing iemand een baan wordt 

onthouden, een zwaarwegende factor bij de besluitvorming. 

Terwijl het niet verlenen van een VOG met name ingrijpende gevolgen heeft voor de betrokke- 

ne, kan het wel verlenen van een verklaring nadelige gevolgen hebben voor de omgeving 

waarin de betrokkene werkt. Zonder dat een verleende VOG als garantie kan worden 

aangemerkt, mogen werkgevers toch zekere verwachtingen over het (goed) gedrag van een 

betrokkene koesteren. Dit vertrouwen wordt beschaamd als de betreffende persoon zich 

schuldig maakt aan wangedrag, wat op grond van zijn strafrechtelijk verleden wellicht voorzien 

had kunnen worden. Indien dit wangedrag tevens tot politieonderzoek leidt, is er indirect ook 

sprake van extra werk voor de politie, dat wellicht voorkomen had kunnen worden (preventieve 

werking). Een zorgvuldige besluitvorming is dus in het belang van de betrokkene, de 

maatschappij, het vertrouwen in de overheid en de tijdsbesteding van de politie. 

 
De VOG kan met name in het traject van de pre-employmentscreening een goed aanvullend 

instrument zijn. Financiële instellingen moeten zelf beslissen of zij de VOG als aanstellingseis 

willen gebruiken. Als die keuze gemaakt is moet per functie of functiegroep worden aangeven 

welke risico's in het geding zijn. Alleen dan kan het Ministerie van Justitie de relevante 

strafrechtelijke gegevens in de afweging betrekken. De beslissing om de VOG te gebruiken 

impliceert dat ook nagedacht moet worden of overlegging van de VOG voor alleen 

integriteitgevoelige functies vereist is of voor alle functies zal gelden. 

 


