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Ik vraag uw aandacht voor het volgende. 
 
Bij brief van 12 mei 1997 (kenmerk EA96/3862) heeft uw ambtsvoorganger met 
betrekking tot het uitvoeren van milieu- en antecedentenonderzoeken bij politie-
functionarissen het standpunt ingenomen dat aangesloten dient te worden bij de 
mogelijkheden die het huidige wettelijke kader biedt. Het uitvoeren van dergelijke 
integriteitsonderzoeken door de politie vindt - zoals uit diens brief blijkt - niet alleen 
geen steun in het recht, maar dient ook slechts plaats te vinden door een objectieve 
instantie en niet door de belanghebbende zelf. Om deze reden heeft uw ambts-
voorganger onder meer aangekondigd dat de aanwijzing van (nadere) vertrouwens-
functies bij de politie wordt voorbereid. De Registratiekamer constateert echter dat een 
en ander nog niet tot resultaten heeft geleid. 
 
De Registratiekamer ontvangt regelmatig signalen uit de politiepraktijk waaruit blijkt 
dat politiefunctionarissen en hun omgeving voorwerp zijn van een diepgaand 
screeningsonderzoek door het eigen korps, zonder dat dit onderzoek steunt op een 
expliciete formeel-wettelijke grondslag. Ook overigens is deze screeningsprocedure niet 
met voldoende rechtswaarborgen omkleed.  
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Hoewel de Registratiekamer in bepaalde gevallen de noodzaak van dergelijke 
screeningsonderzoeken onderschrijft, hecht zij evenals uw ambtsvoorganger sterk aan 
het uitvoeren van deze onderzoeken binnen de hiervoor geschapen wettelijke kaders. 
In dit kader verwijst de Registratiekamer naar haar bevindingen en oordeel in een zaak 
waarbij de Registratiekamer een onderzoek heeft ingesteld naar het gebruik van 
persoonsgegevens in het kader van een gehanteerde sollicitatieprocedure bij een 
regionaal politiekorps. Dit onderzoeksverslag is als bijlage bijgevoegd. De conclusie 
van dit onderzoek luidde onder meer dat in strijd was gehandeld met de geldende regels. 
Aldus was een ongerechtvaardigde inbreuk op het recht op respect van het privé-leven 
van de desbetreffende sollicitant gemaakt en was gehandeld in strijd met artikel 10 van 
de Grondwet en artikel 8 EVRM.   
   
Op 26 januari 1998 heeft over bovengenoemd onderwerp een bijeenkomst plaats-
gevonden met vertegenwoordigers van de werkgroep Politie en Integriteit, het 
Ministerie en Binnenlandse Zaken en de Registratiekamer. Tijdens deze bijeenkomst is 
de noodzaak tot het instellen van een veiligheidsonderzoek in bovenbedoelde situaties 
met inachtneming van de daarbij geldende eisen van artikel 10 Grondwet en 8 EVRM 
door alle deelnemers onderschreven. Afgesproken is onder meer dat er op korte termijn 
een nadere definiëring van vertrouwensfuncties moet komen teneinde de beoogde 
screening van politiepersoneel te kunnen uitvoeren. 
 
In het recente verleden heeft ook de heer B, portefeuillehouder in deze binnen 
de Raad van Hoofdcommissarissen, de noodzaak van een toereikende regeling voor de 
screening van politiefunctionarissen bepleit en uw ministerie opgeroepen op korte 
termijn een nadere regeling over dit onderwerp op te stellen. Naar de Registratiekamer 
begrijpt hebben ook de belangrijkste fracties in de Tweede Kamer deze oproep ruim 
onderschreven. 
 
Gelet op het bovenstaande dringt de Registratiekamer met klem er bij u op aan om op 
korte termijn te bewerkstelligen dat aan de huidige onrechtmatige praktijk een einde 
komt, met name door over te gaan tot het aanwijzen van vertrouwensfuncties op grond 
van de Wet Veiligheidsonderzoeken. 
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Uiteraard is de Registratiekamer bereid over dit onderwerp desgewenst met u nader van 
gedachten te wisselen. 
 
Deze brief is in afschrift verzonden aan de Minister van Justitie, de Raad van 
Hoofdcommissarissen alsmede aan de Vaste Commissie voor Justitie respectievelijk 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Voorzitter Registratiekamer  
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Afschrift van   
 
 
Informatiemateriaal 
 
         WPRT WPR: Wettekst              INFO Informatiepakket WPR/RGK 
 
         WBPT WBP: Wettekst              JV  Jaarverslag over 19        
 
         BGV Tekst Besluit Genormeerde Vrijstelling           RGK Folder Registratiekamer 
 
         BGG Tekst Besluit Gevoelige Gegevens            WPRF WPR: folder (beknopt)  
 
         BGS Tekst Besluit Gebruik SOFI-nummer           WPRV WPR: folder Vragen en antwoorden 
 
         RICH Europese richtlijn             WPRH In vertrouwen gegeven 
 
         WDIV Wettekst diversen             BEV Een zekere privacy 
 
         O  O-formulier Beperkte aanmelding            WPOL WpolR: folder 
 
         P  P-formulier Aanmelding persoonsregistratie  
 
 
Informatiebladen 
 
         KLAN Klantenadministraties             ABW Sociale dienst 
 
         RECL Geadresseerde reclame             TEL Telecommunicatie verkeersgegevens 
 
         BEDR Bedrijfsinformatie             OND Onderzoeksbestanden 
 
         VER Verenigingen en verstrekkingen            OPT Opnemen van telefoongesprekken 
 
         KENT Kentekengegevens             NAW NAW gegevens 
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