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Samenvatting

Het is voor gemeenten met het oog op integriteit van groot belang dat zij bij het in dienst nemen
van nieuw personeel weten wie ze in huis halen. Het College voor Arbeidszaken (CvA) krijgt van
gemeenten vaak de vraag welke mogelijkheden zij hebben om potentiële medewerkers te
screenen. Daarover informeert het CvA u in deze brief. De verschillende instrumenten om nieuw
personeel te screenen, worden besproken. Deze screeningsinstrumenten variëren van zwaar tot
minder zwaar. De werkgever moet, afhankelijk van de vacante functie, beoordelen welke

screeningsinstrumenten hij tijdens het werving- en selectieproces gaat gebruiken.
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Geacht College,

Het is voor gemeenten met het oog op integriteit van groot belang dat zij bij het in dienst nemen

van nieuw personeel weten wie ze in huis halen. Het College voor Arbeidszaken (CvA) krijgt van
gemeenten vaak de vraag welke mogelijkheden zij hebben om potentiële medewerkers te
screenen. Daarover informeert het CvA u in deze brief.

Integriteit en nieuw personeel
Integriteit is in de eerste plaats een kwestie van bewustwording en mentaliteit van de mensen in
de organisatie. Het is belangrijk om al tijdens het werving- en selectieproces van nieuw personeel
aandacht te hebben voor integriteitaspecten. Er dient een goede screening van potentiële

medewerkers plaats te vinden. Het gaat hierbij niet alleen om potentiële medewerkers op basis
van een aanstelling, maar ook om potentiële medewerkers op basis van een

arbeidsovereenkomst of op inleenbasis. Elke nieuwe medewerker moet immers niet alleen over
vakinhoudelijke kwaliteiten beschikken, maar ook betrouwbaar zijn.

Wanneer een nieuwe medewerker geworven gaat worden voor een bepaalde functie, moeten
allereerst de functieaspecten met het oog op integriteitrisico's in kaart worden gebracht. Hoe meer
functieaspecten met een integriteitrisico voorkomen in een functie of hoe belangrijker een dergelijk
functieaspect voor de functie is, des te belangrijker het is dat al tijdens het werving- en

selectieproces aandacht wordt besteed aan integriteit. De volgende functieaspecten maken een
functie kwetsbaar voor eventuele integriteitschendingen:
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• de beschikking hebben over vertrouwelijke / strategische informatie;
• het omgaan met geld;
• aanschaffen van goederen / diensten / aanbestedingen;
• macht- en monopoliepositie;
• toekennen van rechten / bevoegdheden aan personeel of burgers;
• beoordelen en adviseren;
• handhaven van gemeentelijk beleid;
• solistisch handelen / zelfstandig besluiten nemen;
• werken in de directe invloedsfeer van burgers / bedrijven.

Daarnaast kan ook het handelen van een medewerker in de privé-sfeer diens functioneren in een
bepaalde functie kwetsbaar maken (zie hierover ook de artikelen 15:1e, 15:1f en 15:1h CAR-
UWO).

Screeningsinstrumenten
Er zijn verschillende instrumenten om nieuw personeel te screenen. Deze Screeningsinstrumenten
variëren van zwaar tot minder zwaar. De werkgever moet, afhankelijk van de vacante functie,
beoordelen welke Screeningsinstrumenten hij tijdens het werving- en selectieproces gaat
gebruiken. Het is belangrijk dat al in de vacature melding wordt gemaakt van die
Screeningsinstrumenten. Het CvA adviseert om de gekozen Screeningsinstrumenten zo te
gebruiken als in deze brief omschreven. Hieronder worden de verschillende
Screeningsinstrumenten besproken1.

Verklaring omtrent gedrag
Op grond van artikel 2:2 CAR-UWO kan voor een aanstelling de eis worden gesteld dat de
sollicitant een verklaring omtrent gedrag (VOG) overlegt. Het CvA heeft gesignaleerd dat bij
gemeenten twijfel bestaat over de betrouwbaarheid en de toegevoegde waarde van een VOG.
Daarom heeft het CvA onderzoek gedaan naar dit screeningsinstrument. Uit dat onderzoek is het
CvA het volgende gebleken.

Bij een VOG-aanvraag wordt onderzoek gedaan naar het strafrechtelijke verleden van een
natuurlijke persoon of een rechtspersoon (deze laatste wordt in deze brief buiten beschouwing
gelaten), waarbij het doel van de aanvraag, het vervullen van de functie door de aanvrager, wordt
afgewogen tegen het risico voor de samenleving.

Sinds 1 april 2004 is de minister van Justitie op grond van de Wet op de justitiële gegevens
verantwoordelijk voor de afgifte van een VOG. Namens de minister wordt het onderzoek voor een
VOG verricht door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG), onderdeel van de

1 De Screeningsinstrumenten zijn opgesteld in overeenstemming met de NVPSollicitatiecode. De NVP-Sollicitatiecode

bevat basisregels die arbeidsorganisaties naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement &
Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie van nieuw personeel. Voorts is de
Handleiding screening personeel van het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam geraadpleegd.
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Dienst Justis van het ministerie van Justitie2. Het COVOG hanteert bij de beoordeling van

aanvragen de in 2004 geformuleerde Beleidsregels VOG NP-RP 20043. Binnenkort zullen er
nieuwe, aangescherpte beleidsregels worden gepubliceerd.

Een VOG kan voor elke werkrelatie worden aangevraagd door middel van een daarvoor bestemd

aanvraagformulier, dat te vinden is op de website van het ministerie van Justitie4. Zowel de
potentiële medewerker (de aanvrager) als de werkgever dienen het aanvraagformulier in te vullen.

De werkgever vult het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in wat betreft de te vervullen functie

en het functieprofiel. Het aanvraagformulier biedt de mogelijkheid om naast de functiegegevens

(branche, functie en taakomschrijving) bepaalde functieaspecten aan te geven, en bovendien om

een nadere toelichting te geven in geval van bijzondere omstandigheden met betrekking tot de

aanvraag gelet op het risico voor de samenleving. Het CvA benadrukt dat het juist en volledig

invullen van het aanvraagformulier van belang is voor een betrouwbaar resultaat van het VOG-

onderzoek.

De daadwerkelijke aanvraag geschiedt door de potentiële medewerker (de aanvrager) bij de

afdeling Burger-YPubliekszaken van de gemeente waar de betrokkene staat ingeschreven in de

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)5. De kosten voor de aanvraag van een VOG bedragen €

30,05. Bij de inname van de aanvraag is de burgemeester bevoegd een

zogenaamd "burgemeestersadvies" te geven, waarin de burgemeester kan aangeven welke

informatie (bijzondere omstandigheden in de gemeente) betrokken moet worden bij de

beoordeling van de aanvraag. In de praktijk wordt van deze mogelijkheid nauwelijks gebruik

gemaakt. De gemeente neemt de gegevens op het aanvraagformulier over in de computer en vult

ze aan met gegevens uit de GBA. Vervolgens worden al deze gegevens digitaal doorgestuurd
naar het COVOG.

Een VOG wordt zonder meer afgegeven indien de aanvrager vier jaar voorafgaand aan het

moment van toetsing niet voorkomt in het Justitieel Documentatie Systeem, tenzij er sprake is van

zedendelicten, of de aanvrager in die vier jaar voorafgaand aan het moment van toetsing enige tijd

in de gevangenis heeft doorgebracht. In laatstgenoemde twee gevallen geldt een langere termijn.

De justitiële documentatie bevat al de in Nederland bekende gegevens vanaf het moment dat

iemand met de rechter of het Openbaar Ministerie (OM) in aanraking komt. Gedacht kan worden

aan boetes, seponeringen, veroordelingen en lopende vervolgingen.

Indien een aanvrager binnen de vier jaar voorafgaand aan het moment van toetsing wel voorkomt

in de justitiële documentatie, dan ontvangt het COVOG voor de beoordeling de gegevens uit de

Onderdeel van het onderzoek van het CvA naar de VOG was een interview met medewerkers van het COVOG.
3 Staatscourant 31 maart 2004, nr. 63 / pag. 12
4 Zie: http://www.justitie.nl/images/Aanvraagformulier%20VOG%20NP_tcm341504.pdf

Oe Dienst Justis van het ministerie van Justitie is momenteel bezig de aanvraagprocedure volledig te digitaliseren
waardoor aanvragen straks niet meer langs de afdeling Burcpr-/Publiekszaken hoeven.
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justitiële documentatie tot twintig jaar terug. Er vindt vervolgonderzoek plaats naar de vraag of er
een relatie is tussen de in de justitiële documentatie aangetroffen strafbare feiten en de functie die

de betrokkene wil gaan vervullen. Indien sprake is van voor de functie relevante antecedenten

(bepaald aan de hand van het door de werkgever ingevulde formulier), dan kan het COVOG

nadere informatie inwinnen bij het OM, de politie en de reclassering. In het politieregister staan

alle gegevens van de politie zelf. Het kan gaan om zaken die zijn afgedaan zonder tussenkomst
van het OM of om (nog) niet of niet-voldoende onderbouwde strafrechtelijk relevante informatie.

Deze informatie dient ter inkleuring van de integriteit van de aanvrager.

De aanvrager ontvangt de beslissing van het COVOG. De behandelingstermijn kan één tot vier
weken bedragen, die nog eens met 4 weken verlengd kan worden. Bij niet-verlening staan de

redenen daarvan in de beschikking opgenomen. Tegen de beschikking staat bezwaar open

conform de Algemene wet bestuursrecht. Het is aan de aanvrager om de beschikking aan de

werkgever bekend te maken. De werkgever ontvangt geen kennisgeving van de beschikking van

het COVOG en heeft geen mogelijkheid tot inzage in het onderzoek. Dat houdt verband met de

privacywetgeving. In de praktijk zal een negatieve beslissing er meestal toe leiden dat de

sollicitant zichzelf terugtrekt uit de sollicitatieprocedure. Als de sollicitant zich niet uit zichzelf

terugtrekt, zal de werkgever in de regel willen afzien van voortzetting van de sollicitatieprocedure.

De werkgever zal de sollicitant kenbaar moeten maken dat hij/zij niet meer in aanmerking komt

voor de vacante functie.

Aan een VOG is geen geldigheidsduur verbonden. Het is aan de werkgever om te beoordelen of

het nodig is dat een werknemer in een bepaalde functie periodiek een nieuwe VOG moet
overleggen.

Het CvA is op basis van zijn bevindingen uit het onderzoek naar de VOG van mening dat een

VOG een belangrijk screeningsinstrument is. Het CvA adviseert gemeenten dan ook om een VOG

als vereiste te stellen voor alle functies met functieaspecten die de functie kwetsbaar maken voor
eventuele integriteitschendingen. Zoals eerder in deze brief al is genoemd, dient in de vacature

voor desbetreffende functies vermeld te worden dat een VOG vereist is voor de functie. Die

vermelding zal reeds een preventieve werking hebben. Mensen die van zichzelf weten dat ze niet

in aanmerking komen voor een VOG, zullen niet deelnemen aan het werving- en selectieproces.

Curriculum vitae / diploma's ƒ cijferlijsten
De eerste selectie dient plaats te vinden aan de hand van (een motivatiebrief en) het curriculum

vitae van de sollicitant. In de vacature moet daarom in elk geval (naast een motivatiebrief tevens)

worden verzocht om het curriculum vitae van de sollicitant. Vervolgens zal tijdens het

sollicitatiegesprek nagegaan moeten worden of al hetgeen in het curriculum vitae is opgenomen,

juist is. Screening betekent dan ook doorvragen over het curriculum vitae. Daarnaast moeten de

originele exemplaren van de in het curriculum vitae genoemde diploma's, cijferlijsten en

certificaten gecontroleerd worden om te kunnen vaststellen de sollicitant de opleidingen met goed
gevolg heeft afgesloten. Het kan voorkomen dat een sollicitant geen originele exemplaren kan
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overleggen, omdat die kwijt zijn geraakt of verloren zijn gegaan. Van belang is dat bijna elke

opleidingsinstantie in dergelijke gevallen een gewaarmerkte kopie van het document zal
verstrekken. De werkgever kan een sollicitant daarop wijzen.

Sollicitatiegesprek

Een belangrijk screeningsinstrument is het sollicitatiegesprek. In dit gesprek dienen onder meer

de keuze van de sollicitant voor de overheid, de betekenis van goed ambtenaarschap en de

integriteitrisico's die zijn verbonden aan de specifieke functie aan de orde komen. Het is zinvol om

de sollicitant een casus voor te leggen die gaat over die specifieke integriteitrisico's. Indien uit de

reactie van de sollicitant blijkt dat hij zich niet bewust is van de integriteitrisico's die zijn verbonden
aan de functie, dan biedt het gesprek de mogelijkheid om daarover verder te praten.

Het CvA adviseert voorts om tijdens het sollicitatiegesprek in te gaan op onderwerpen die

benadrukken dat de gemeente veel waarde hecht aan integere ambtenaren. Één van die

onderwerpen is het onderwerp 'nevenwerkzaamheden'. Het verdient aanbeveling om de sollicitant

al tijdens het sollicitatiegesprek te wijzen op artikel 15:1e CAR-UWO. De nevenwerkzaamheden

van de sollicitant en eventuele daarmee samenhangende belemmeringen voor een goede

functievervulling of functionering in de openbare dienst kunnen worden besproken. Andere

belangrijke onderwerpen met betrekking tot integriteit zijn de modelgedragscode voor
ambtenaren6 of interne gedragsrichtlijnen en de verplichting tot het afleggen van de ambtseed, de

belofte of een integriteitverklaring.

Referenties, ontslagbrieven / getuigschriften

Het is van belang dat de werkgever zich naast het opleidingsniveau van de sollicitant tevens laat

informeren over het arbeidsverleden van de sollicitant en de daarbij opgedane ervaring. Hoewel

ervaring deels is vast te stellen door middel van een assessment, is een daadwerkelijke navraag

naar het arbeidsverleden aan te bevelen. Dat kan op verschillende manieren. Zo kan aan een

sollicitant worden gevraagd om getuigschriften of ontslagbrieven over te leggen en kunnen

referenties (inlichtingen over de sollicitant bij derden) worden nagetrokken.

Het inwinnen van inlichtingen over de sollicitant bij derden (dat kunnen vorige werkgevers zijn,

maar bijvoorbeeld ook een organisatie waar de sollicitant vrijwilligerswerk voor deed) is een

belangrijk screeningsinstrument en vindt over het algemeen pas plaats in de slotfase van het

werving- en selectieproces, dus als de keuze bijna bepaald is. De beoogde informatie moet direct

verband houden met de te vervullen functie en mag geen onevenredige inbreuk maken op de

persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. De werkgever dient voor het inwinnen van referenties
uitdrukkelijk toestemming te hebben van de sollicitant.

Het inwinnen van inlichtingen over de ervaringen met de sollicitant is ook relevant bij interne

sollicitaties (bijvoorbeeld bij een overstap van de ene dienst naar een andere binnen de

Integriteitbeleid in gemeenten, modelgedragscode voor ambtenaren, VNG UitgeveriJSV, Den Haag, april 2004
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gemeente). Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verschillende afdelingen binnen
de gemeente om invulling te geven aan interne screening. Het CvA adviseert bij interne
sollicitaties om - met toestemming van de sollicitant - te informeren naar de ervaringen met de

sollicitant bij de dienst waar de sollicitant op dat moment werkt. Indien het conform de in de

gemeente geldende beleidsregels mogelijk is en de sollicitant daar toestemming voor geeft,

verdient het tevens aanbeveling om het binnen de gemeente aanwezige personeelsdossier

(inclusief beoordelingen en eventueel vastgelegde disciplinaire maatregelen) bij de andere dienst

op te vragen of in te zien.

Assessment

Een assessment is een beoordelingsprogramma om te bepalen of de sollicitant over bepaalde
vaardigheden beschikt. Een assessment bestaat uit een psychologisch onderzoek meestal

aangevuld met een aantal praktijksimulaties, ook wel 'rollenspellen' of 'praktijkopdrachten'

genoemd. Een assessment dient plaats te vinden door of onder verantwoordelijkheid van een

erkende psycholoog, die de resultaten van het onderzoek enkel met toestemming van de

sollicitant aan de opdrachtgever (de werkgever) mag voorleggen7.

Met behulp van dit screeningsinstument kan een beeld worden gevormd van de werkhouding,

intelligentie, persoonlijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en stressbestendigheid van de

sollicitant, zodat diens geschiktheid voor de functie kan worden vastgesteld. Dit

screeningsinstument hoeft echter niet bij elke vacante functie plaats te vinden.

Medisch onderzoek

Een medisch onderzoek in verband met de aanstelling, de aanstellingskeuring (zie artikel 2:3

CAR-UWO), kan slechts plaatsvinden indien er aan de vervulling van de functie bijzondere eisen

op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld. Dat bepaalt artikel 4, eerste lid

van de Wet op de Medische keuringen.
Voorts bepaalt het tweede lid van dit artikel dat buiten de medische keuring om geen vragen

mogen worden gesteld of inlichtingen mogen worden ingewonnen over de gezondheidstoestand

van de sollicitant en over diens ziekteverzuim in het verleden. Echter, op de sollicitant rust tijdens

het werving- en selectieproces, door de jurisprudentie aangeduid als precontractuele c.q. pre-

aanstellingsfase, de verplichting zelfstandig mededelingen te doen die van belang zijn voor de

vervulling van de functie-eisen en daarmee de beslissing omtrent de aanstelling. Hieronder vallen

dus ook fysieke beperkingen van de sollicitant. Indien achteraf blijkt dat een medewerker tijdens

het werving- en selectieproces relevante medische informatie heeft verzwegen, welke informatie,

als deze toen bekend zou zijn geweest, ertoe zou hebben geleid dat niet tot een aanstelling was

overgegaan, dan kan ontslag op grond van artikel 8:7, sub f, CAR-UWO plaatsvinden. Dat er wel
een opslagmogelijkheid bestaat bij het achterhouden van voor de functie relevante medische

informatie voorkomt dat een potentiële medewerker misbruik kan maken van de beperking die op

de onderzoeksmogelijkheden van de werkgever op het gebied van medische informatie rust. Het

7 Dat schrijft de NVP-Sollicitatiecode voor.

Betreft: Screening van ambtenaren Datum 14 april 2008 07



CvA adviseert gemeenten de volgende passage in de benoemingsbrief van ambtenaren op te

nemen:

"Geschiktheid functie:

Wij hebben u tijdens het sollicitatiegesprek gewezen op het feit dat u verplicht bent relevante

medische informatie voor de vervulling van de functie te melden. Mocht achteraf blijken dat u

tijdens de sollicitatieprocedure voor de functie relevante medische informatie hebt verzwegen, dan
kan het dienstverband om die reden worden beëindigd."8

Verificatie van identiteitsbewijzen

Dit is het sluitstuk van de screening. Op de werkgever rust op grond van de Wet op de

Identificatieplicht de verplichting om de identiteit van een (potentiële) nieuwe medewerker te
controleren op echtheid. Op de nieuwe medewerker rust op grond van de Wet op de

Identificatieplicht de verplichting om een origineel exemplaar van diens geldig identiteitsbewijs aan

de werkgever te overleggen. De Wet op de Loonbelasting kent sancties in geval van niet naleving

van deze verplichtingen. Het moet gaan om een identiteitsbewijs waaruit de nationaliteit van de

persoon kan worden vastgesteld. Een rijbewijs is dus geen geldig identiteitsbewijs. U dient bij de
verificatie formeel te letten op:

• de pasfoto (Komt deze overeen met de persoon die voor u staat?);

• fysieke kenmerken (Kloppen de op het identiteitsbewijs genoemde fysieke kenmerken zoals
lengte en leeftijd?);

• handtekening;
• nationaliteit;

• geldigheid (Is de vervaldatum niet verstreken?);

• mag deze persoon in Nederland werken?9

Het CvA benadrukt om deze verificatie uit te voeren voorafgaand aan het aanstellingsbesluit, want

zolang de sollicitant geen origineel geldig identiteitsbewijs toont of het document ernstige twijfel
over de echtheid oproept, bestaat over de integriteit van de kandidaat onduidelijkheid. Wanneer

de verificatie naar tevredenheid is voltooid, maakt de werkgever een kopie van het originele
identiteitsbewijs voor het personeelsdossier.

Het CvA is van mening dat toepassing van de screeningsinstrumenten zoals beschreven in deze

brief gemeenten helpt bij het werven van betrouwbaar personeel en zo een bijdrage levert aan een

integer gemeentelijk apparaat. Het CvA adviseert u dan ook om de werving- en selectieprocessen

van nieuw personeel in uw gemeente zonodig aan te passen overeenkomstig deze brief.

8 Zie daarover ook de CvA-notitie over medische informatie bij sollicitatiegesprekken:

http://www.vng.nVsmartsite.dws?id=63660&ch=DEF
g

De regels voor het laten werken van vreemdelingen in Nederland, zijn vastgelegd in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).
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Hoogachtend,

College voor Arbeidszaken van de VNG,

drs. mr.

Hoogachtend,

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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