Beantwoording vragen Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
1. Wat is de aanleiding?
Gebleken is dat het huidige screeningsbeleid voor ambtenaren van politie aan herziening toe is.
De wet screening van ambtenaren van politie en politie-externen1 (hierna: de wet) regelt de
aanscherping en verruiming van het betrouwbaarheidsonderzoek. Deze wet schrijft voor dat ten
aanzien van een aantal onderwerpen bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) regels worden
vastgesteld. In dit ontwerpbesluit zijn deze grondslagen tot het stellen van uitvoeringsregels
uitgewerkt.
2. Wie zijn betrokken?
Bij de totstandkoming van dit voorstel zijn de organisaties die worden geraakt door de
wijzigingen betrokken. Dit betreft onder meer de politie, de rijksrecherche, de Politieacademie, de
regioburgemeesters, het college van procureurs-generaal en de politievakorganisaties.
3. Wat is het probleem?
De wet regelt de aanscherping en verruiming van het betrouwbaarheidsonderzoek. De wet schrijft
voor dat ten aanzien van de hierna genoemde onderwerpen bij AMvB regels worden vastgesteld.
Het betreft het aanwijzen van werkzaamheden waarbij een verklaring omtrent gedrag volstaat
voor de screening, het aanwijzen van werkzaamheden die een verhoogd risico vormen voor de
integriteit van de organisatie op grond waarvan bij de screening een omgevingsonderzoek dient
te worden verricht, het aanwijzen van misdrijven die beschouwd worden als zwaarwegend
beletsel en de regels over de te volgen procedure voor, tijdens en na het
betrouwbaarheidsonderzoek. Tot slot dienen bij AMvB regels te worden gesteld omtrent de
meldplicht, de gevallen waarin een hernieuwd onderzoek kan of moet plaatsvinden en de termijn
waarbinnen opnieuw een verklaring omtrent het gedrag dient te worden overgelegd. In dit besluit
zijn deze grondslagen tot het stellen van uitvoeringsregels uitgewerkt.
4. Wat is het doel?
Het ontwerpbesluit heeft, als uitvoeringsbesluit van de wet, als uiteindelijke doel de integriteit
van de politie, de rijksrecherche en de Politieacademie te waarborgen.
5 + 6. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie en wat is het beste instrument?
Om de wet screening in werking te kunnen laten treden met het oog op het waarborgen van de
integriteit van de politie is het nodig bij AMvB uitvoeringsregels vast te stellen. Het waarborgen
van de integriteit van de politie betreft naar zijn aard een onderwerp van overheidszorg. Voor
deze werkzaamheden is afgewogen welke maatregelen passend zijn, afgewogen tegen het recht
op bescherming van persoonsgegevens en het recht op bescherming van het privéleven. De
voorgestelde maatregelen worden gerechtvaardigd geacht.
7. Wat zijn de gevolgen?
Het ontwerpbesluit maakt het mogelijk de bij de wet voorziene maatregelen ter waarborging van
de integriteit van de politie te realiseren. Het ontwerpbesluit heeft geen gevolgen voor de
Rijksbegroting. Om de regeldruk zoveel mogelijk beperkt te houden zijn de met dit besluit
gestelde vereisten zo laagdrempelig mogelijk ingericht. De meldplicht is zo laagdrempelig en
vormvrij mogelijk vormgegeven. De extra gegevens die op grond van dit ontwerpbesluit naast de
wettelijke voorgeschreven gegevens dienen te worden geraadpleegd zullen slechts tot een
marginale toename van de administratieve lasten leiden. De politie zal deze (beperkte) extra
gegevens dienen te betrekken bij het betrouwbaarheidsonderzoek. Daar staat tegenover dat de
ICT-aanpassingen ten aanzien van de meldplicht beperkter zijn dan eerder ingeschat. Gelet op
voorgaande, leidt dit besluit ook niet tot extra kosten voor de politie.
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