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Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek d.d. 31 januari 2020
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v. chau dron @j ustis. fl1

Mevr. R.F. Khudabux
Administratie JZU

Geachte mevrouw Beune en de heer Davidson,
Op 31 januari 2020 heeft u een verzoek ingediend op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ingediend. Ik heb het verzoek op
5 februari 2020 ontvangen. De ontvangst van het verzoek heb ik bij brief van
14 februari 2020 aan u bevestigd. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van de
mogelijkheid tot verdaging van de beslistermijn tot 1 april 2020.
De situatie die daarna in ons land ontstond (de coronacrisis) en het gegeven dat
rijksambtenaren vrijwel volledig thuis moeten werken, heeft helaas nog tot meer
vertraging in de besluitvorming geleid. Bij e-mails van 18 en 19 juni 2020 is
contact met u gezocht over de besluitvorming rondom het door u ingediende
verzoek en is aan u meegedeeld dat de beslissing spoedig zal volgen. Ik bied u
nogmaals mijn oprechte excuses aan voor de opgelopen vertraging in de
besluitvorming.

T 0625685745
F 070 370 69 94
r. t. khudabuxl@justis.rd
Ons kenmerk

2826566
Bijlage
Overzicht te verstrekken

documenten met
productienummers
1 tot en met 18
Bij beantwoording de datum

en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Ik heb besloten uw verzoek gedeeltelijk toe te wijzen. Hieronder kunt u lezen hoe
ik tot deze beslissing ben gekomen.
1. Uw verzoek
Op grond van de Wob verzoekt u om openbaarmaking van: “informatie over
vervalste Verklaringen omtrent Gedrag (hierna: VOG’s) vanaf 2014 tot heden”.

Uw verzoek richt zich daarbij op informatie over de volgende onderwerpen,
namelijk:
1) Aantallen meldingen over vervalste VOG’s en informatie over de melder, zoals
naam van de organisatie of sector waarin de melder actief is;
2) Aard en omschrijvingen van deze meldingen van vervalste VOG’s;
3) Informatie over aangiften die zijn gedaan door Justis in verband met vervalste
VOG’s, waaronder de melder of in ieder geval aantallen per sector;
4) Meldingen over het aanleveren van bijvoorbeeld een kopie of foto in plaats van
een originele VOG en informatie over de melder;
5) Overige informatie. Hierbij valt te denken aan analyses, evaluaties, memo’s en
nota’s over het onderwerp.
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II. Relevante regelgeving
Wet openbaarheid van bestuur
Artikel 3 van de Wob bepaalt voor zover hier van belang dat een ieder
een
verzoek om informatie, neergelegd in documenten over een bestuurlijke
aangelegenheid, kan richten tot een bestuursorgaan en dat een verzoek
om
informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in artikel
10 en
11 van de Wob.
—

3ustitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en
Screening

—

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wob bepaalt dat het verstre
kken
van informatie ingevolge deze wet achterwege blijft voor zover dit
persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de
Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennel
ijk
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

Datum
Zie datumstempel
Ons kenmerk
2826566

Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het
verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege blijkt voor zover
het
belang daarvan niet opweegt tegen de opsporing en vervolging van strafba
re
feiten.
Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob bepaalt dat het
verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege blijft voor zover
het
belang daarvan niet opweegt tegen inspectie, controle en toezicht door
bestuursorganen.
Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob bepaalt dat het verstre
kken
van informatie ingevolge deze wet achterwege blijft voor zover het belang
daarvan niet opweegt tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob bepaalt dat het verstre
kken
van informatie ingevolge deze wet achterwege blijft voor zover het belang
daarvan niet opweegt tegen het voorkomen van onevenredige bevoordeling
of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.
Politiewet 2012
Artikel 3 van de Politiewet bepaalt dat de politie tot taak heeft in
ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de
geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de
rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.
Wet politiegegevens
Artikel 1, aanhef en onder a, b, c, van de Wet politiegegevens bepaalt dat in deze
wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. politiegegeven: elk persoonsgegeven dat wordt verwerkt in het kader van de
uitvoering van de politietaak, bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Politie
wet
2012, met uitzondering van:
de uitvoering van wettelijke voorschriften anders dan de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;
—
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de bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 opgedragen taken, bedoeld in
artikel 1, eerste lid, onderdeel i, onder 10 en artikel 4, eerste lid, onderdeel f, van
de Politiewet 2012.
—

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
Artikel 52, eerste lid, van deze wet bepaalt dat een ieder die krachtens deze wet
de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, verplicht is tot
geheimhouding daarvan, behoudens voor zover een bij of krachtens deze wet
gegeven voorschrift mededelingen toelaat, dan wel de uitvoering van de taak met
het oog waarop de gegevens zijn verstrekt tot het ter kennis brengen daarvan
noodzaakt.

Justitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en
Screening

Datum

Zie datumstempel
Ons kenmerk

2626566

III. Beoordeling
Bij de beoordeling van uw verzoek dient het belang van een goede en
democratische bestuursvoering te worden afgewogen tegen de in artikel 10 en 11
van de Wob geformuleerde belangen. Het recht op openbaarmaking komt iedere
burger in gelijke mate toe. Bij de te verrichten belangenafweging worden het
algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie betrokken en
de door de uitzonderingsgronden te beschermen belangen. De Wob kent geen
beperkte vorm van openbaarmaking. Openbaarmaking alleen aan u is op grond
van de Wob niet mogelijk. In dat licht vindt de onderstaande belangenafweging
dan ook plaats.

In de onderstaande tabel heb ik de documenten weergegeven die bij mijn
Organisatie berusten en die zien op het door u gevraagde onderwerp van
vervalste VOG’s.
Overzicht documenten
Productie
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Betreft
Werkinstructie bij melding vervalste VOG
Overzicht meldingen valse VOG’s uit
registratiesysteem TopDesk
KlantContactCentru m
Overzicht meldingen valse VOG’s uit emailarchief KlantContactCentrum
E-mail intern naar aanleiding van
opvragen documenten
E-mails naar aanleiding van melding
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd plus
1 bijlage
E-mail intern naar aanleiding van
opvragen documenten
E-mail afdelingsmanager COVOG met
overzicht per jaar
E-mail berichtgeving valse VOG
E-mails piketmelding vervalste VOG’s
E-mails melding website vogkopen.nI
E-mail intern vervalste VOG
E-mails naar aanleiding van VOG op
andere naam
E-mail intern terugkoppeling over 3

Datum
7 februari 2017

21 februari 2020

18 februari 2020
14 februari 2020
25 februari tot en
met 12 maart 2019
17 februari 2020
16 augustus 2019
13 augustus 2019
13 maart 2019
13-14 januari 2020
22 augustus 2018
17 juni 2015,
23 februari 2016
1 juli 2015
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15.

gevoelige VOG-za ken
E-mail inzake vervalste VOG op andere
naam
E-mails over aangifte vervalste VOG’s

16.
17.

E-mail naar aanleiding van valse VOG
E-mails naar aanleiding van valse VOG

18.

E-mails naar aanleiding van vervalste
VOG op andere naam

19.
20.
21.

Memo ‘2 mogelijke VOG-intrekkingen’
14 processen-verbaal van aangifte
5 uittreksels justitiële documentatie

14.

17, 18 juni 2015
11, 20 maart
2016, 20 mei 2016
19 februari 2016
22, 27 mei, 11, 12,
15 juni 2015
17 juni, 2 juli
2015, 23, 25
februari 2016
1 juli 2015
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-

-

Te vertrekken documenten
De productienummers 1 tot en met 18 treft u in de bijlage aan. Genoemde
documenten maak ik gedeeltelijk openbaar. Bepaalde informatie in deze
documenten wordt op grond van artikel 10 of 11 van de Wob niet openbaar
gemaakt. Deze informatie is dan ook onleesbaar gemaakt.
-

-

Hieronder leest u per uitzonderingsgrond de motivering waarom ik bepaalde
informatie onleesbaar heb gemaakt. Het nummer van de uitzonderingsgrond
correspondeert met het nummer dat ik bij de onleesbaar gemaakte informatie heb
weergegeven.
Uitzonderingsgrond 1
Voor zover in de documenten persoonsgegevens voorkomen, als bedoeld in artikel
10, eerste lid, onder e, van de Wob blijft openbaarmaking van die gegevens
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.
Gelet hierop weiger ik deze persoonsgegevens, die in alle documenten
voorkomen, te openbaren. Dit geldt tevens voor gegevens waardoor het
eenvoudig is de identiteit van deze personen te achterhalen. U moet hierbij
denken aan unieke (brief)kenmerken die in de documenten zijn opgenomen en
waarmee derden mogelijkerwijs de identiteit van betrokkenen kunnen trachten te
achterhalen.
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft, is hierbij het volgende van
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang
van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Maar, dit ligt anders indien het
betreft het openbaar maken van namen van ambtenaren. Het is hierbij van
belang dat het niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele
burger, maar om openbaarmaking in de zin van de Wob. De met naam genoemde
ambtenaren betreffen ambtenaren van Justis met daarbij hun telefoon- en e
mailgegevens. Het gaat om ambtenaren die niet zelfstandig of in mandaat
namens de minister besluiten nemen ten aanzien van een bestuurlijke
aangelegenheid. Ten slotte betreft het geen ambtenaren die een functie vervullen
waarbij zij regelmatig in de openbaarheid treden.

Pagina 4 van 8

Om die reden weeg ik het belang van de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer zwaarder, weiger ik de openbaarmaking daarvan en heb ik die
betreffende gegevens onleesbaar gemaakt.
Uitzonderingsgrond 2
In document 15 heb ik openbaarmaking van gegevens geweigerd op grond van
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob. Het gaat hierbij om
informatie die concreet ziet op opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit
kan de effectieve handhaving van de openbare orde en opsporing en vervolging in
de toekomst beïnvloeden, waardoor het belang van openbaarmaking niet opweegt
tegen de belangen van opsporing en vervolging van strafbare feiten.
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Uitzonderingsgrond 3
In documenten 2, 3, 5, 6, 9, 12 en 18 heb ik openbaarmaking van gegevens
geweigerd op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wob.
In deze documenten staat informatie die concreet ziet op de taak van screening
die Justis heeft. Het geeft concreet inzicht in de inspectie, controle en toezicht
door bestuursorganen en cle informatie is vervolgens ook te herleiden naar
specifieke gevallen. Het gaat onder andere om de nummers waaronder meldingen
zijn geregistreerd en informatie over of bepaalde personen wel of geen VOG
zouden kunnen krijgen. Het belang van openbaarmaking van deze gegevens
weegt niet op tegen de belangen van inspectie, controle en toezicht door het
bestuursorgaan.
Uitzonderingsgrond 4
In documenten 7 en 9 heb ik openbaarmaking van gegevens geweigerd op grond
van artikel 11, eerste lid, van de Wob. Beide documenten zijn opgesteld dan wel
tot stand gekomen voor en door middel van intern beraad. Deze documenten
bevatten informatie die voor intern gebruik bedoeld is en bevatten persoonlijke
beleidsopvattingen.
De ABRvS heeft verschillende uitspraken gedaan over intern beraad en de Wob.
In de uitspraak van 20 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3497) is overwogen
dat uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 11 van de Wob
(Kamerstukken II 1986/87, 19 859, nr. 3, blz. 13) volgt dat het interne karakter
van een stuk wordt bepaald door het oogmerk waarmee dit is opgesteld. Degene
die het document heeft opgesteld moet de bedoeling hebben gehad dat dit zou
dienen voor hemzelf of voor het gebruik door anderen binnen de overheid.
Daarvan is hier ten aanzien van beide documenten mijns inziens sprake. De e
mails zijn bedoeld voor het gebruik door anderen binnen Justis of het Ministerie
van Justitie en Veiligheid.
Verder heeft de ABRvS in rechtspraak, bijvoorbeeld de uitspraak van 27 februari
2019 (LCLI:NL:RVS:2019:616) overwogen dat een bestuursorgaan per
zelfstandig onderdeel van een document voor intern beraad met informatie over
een bepaalde bestuurlijke aangelegenheid, zoals alinea’s, dient te bezien of dit
zelfstandig onderdeel persoonlijke beleidsopvattingen bevat en, wanneer in de
opvattingen informatie van feitelijke aard is opgenomen, of de persoonlijke
beleidsopvattingen zodanig met deze feitelijke gegevens zijn verweven dat deze
niet zijn te scheiden. In geval van verwevenheid mag in beginsel het betrokken
onderdeel van het document worden geweigerd op grond van artikel 11 van de
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Wob. Een bestuursorgaan hoeft niet binnen een zelfstandig onderdeel van een
document per zin of zinsdeel te bepalen of verwevenheid een weigering kan
rechtvaardigen.
Naar mijn mening heb ik voor beide documenten per zelfstandig onderdeel
overwogen of dit persoonlijke beleidsopvattingen bevat of feitelijke gegevens die
daarmee verweven Zijn. Ten aanzien van deze uitzonderingsgrond hoef ik geen
belangenafweging te verrichten als ik heb vastgesteld dat het gaat om informatie
die voldoet aan het criterium intern beraad.
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Uitzonderingsgrond 5
In documenten 5, 16, 17 en 18 heb ik openbaarmaking van gegevens geweigerd
op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Deze
uitzonderingsgrond bepaald dat het verstrekken van informatie achterwege blijft
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het voorkomen van
onevenredige benadeling van bij de aangelegenheid betrokken rechtspersonen.
In deze documenten gaat het om de naam van de werkgever/rechtspersoon die
betrokken waren bij de meldingen over eventuele valse VOG’s. Ik ben van mening
dat de desbetreffende werkgever/rechtspersoon onnodig beschadigd raakt als zij
in verband worden gebracht met valse VOG’s.
Geweigerde documenten
De productienummers 19, 20 en 21 verstrek ik niet. Deze documenten betreffen
de memo ‘2 mogelijke VOG-intrekkingen’, 14 processen-verbaal van aangifte en 5
uittreksels justitiële documentatie.
Motivering memo
De memo betreft een uitgebreide analyse van twee individuele casus. Gelet hierop
blijft er geen zelfstandige leesbare informatie over na toepassing van de
uitzonderingsgronden 1, 3,4 en 5. Het treft dan ook geen doel om dit in zijn
geheel gelakte document te verstrekken.
Motivering processen-verbaal
Uit vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(hierna: ABRvS), zie bijvoorbeeld de uitspraak van 26juni 2019
(ECLI:NL:RVS:2019:2004), volgt dat de Wet politiegegevens (hierna: Wpg) een
uitputtende regeling bevat voor de verstrekking van politiegegevens als bedoeld
in artikel 1, aanhef en onder a, van die wet. Voor de beoordeling of gegevens als
politiegegevens dienen te worden aangemerkt is onder meer bepalend of die
gegevens een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betreffen en
of die gegevens alleen of in combinatie met andere gegevens zo kenmerkend zijn
voor die persoon dat deze daarmee kan worden geïdentificeerd. De ABRvS heeft
voorts overwogen dat het regime van de Wpg ziet op politiegegevens en op de
documenten waarin die gegevens zijn neergelegd. Het is niet zo dat de
documenten waarin politiegegevens staan, integraal onder het regime van de
Wpg vallen.
Naar mijn mening gaat het in dit geval om documenten die vrijwel geheel uit
politiegegevens bestaan, namelijk aangiftes van betrokkenen. Om die reden
weiger ik de openbaarmaking van deze processen-verbaal van aangifte integraal
met een beroep op de uitputtende regeling van de Wpg die derogeert aan de
Wo b.
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Motivering uittreksels justitiële documentatie
Op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wob blijft
openbaarmaking van bijzondere persoonsgegevens achterwege. In de uittrek
sels
justitiële documentatie zijn enkel strafvorderlijke gegevens betreffende specifi
eke
personen opgenomen. Kort gezegd geven deze documenten een overzicht
van de
strafbare feiten waarvoor zij zijn veroordeeld dan wel vrijgesproken.
Ik ben van mening dat verstrekking van deze gegevens een ernstige inbreu
k op
de persoonlijke levenssfeer oplevert en ik weiger daarom openbaarmaking van
deze documenten.
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Daarnaast wijs ik u op artikel 52 van de Wet justitiële en strafvorderlijk
e
gegevens waarin is bepaald dat iedereen die de beschikking krijgt over deze
gegevens verplicht is tot geheimhouding daarvan. Ook om die reden kan ik
deze
gegevens niet openbaar maken.
Beslissing
Ik wijs uw verzoek gedeeltelijk toe, om de redenen die ik hierboven heb
gemotiveerd. Een deel van de gevraagde informatie zal ik openbaar maken
met
uitzondering van die gedeeltes van documenten waarop een uitzonderingsgrond
van toepassing is. Van een deel van de gevraagde documenten weiger ik
openbaarmaking. De reden waarom heb ik hierboven weergegeven.

In de bijlage treft u een overzicht aan van de openbaar te maken docum
enten
met daarachter de betreffende documenten met productienummers 1 tot en
met 18.
Hoogachtend,
De Minister voor Rechtsbescherming,
namens deze,
/)

/

/1

B.H Duits
Afdelingsmanager Juridische Zaken en
Uitvoeringsbeleid
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Bezwaar maken
U kunt bij de Minister voor Rechtsbescherming tegen deze beslissing bezwaar maken.
U doet dit door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na
bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende
adres:

Jzu
Datum

zie datumstempel
Ons kenmerk

2826566

Justis
Team JZU
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde
geen advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.
Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:
•
•
•
•
•

uw naam en adres;
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
een kopie van de beslissing;
de gronden van uw bezwaar;
uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op www.rijksoverheid.nl de brochure “Bezwaar en beroep
tegen beslissingen van de overheid” downloaden.
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Inventarislijst stukken Wob-verzoek
Ons kenmerk
Betreft:

: 2826566
: het Wob-verzoek inzake vervalste VOG’s

Productie
1.

Betreft
Werkinstructie bij melding vervalste VOG

Datum
7 februari 2017

2.

Overzicht meldingen valse VOG’s uit
registratiesysteem TopDesk KlantContactCentrum
Overzicht meldingen valse VOG’s uit e-mailarchief
KlantContactCentrum
E-mail intern naar aanleiding van opvragen
documenten
E-mails naar aanleiding van melding Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd plus 1 bijlage

21 februari 2020

E-mail intern naar aanleiding van opvragen
documenten
E-mail afdelingsmanager COVOG met overzicht
per jaar
E-mail berichtgeving valse VOG
E-mails piketmelding vervalste VOG’s
E-mails melding website vogkopen.nl
E-mail intern vervalste VOG
E-mails naar aanleiding van VOG op andere naam

17 februari 2020

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

E-mail intern terugkoppeling over 3 gevoelige
VOG-zaken
E-mail inzake vervalste VOG op andere naam
E-mails over aangifte vervalste VOG’s

16.
17.

E-mail naar aanleiding van valse VOG
E-mails naar aanleiding van valse VOG

18.

E-mails naar aanleiding van vervalste VOG op
andere naam

18 februari 2020
14 februari 2020
25 februari tot en met
12 maart 2019

16 augustus 2019
13 augustus 2019
13 maart 2019
13-14 januari 2020
22 augustus 2018
17 juni 2015, 23 februari
2016
1 juli 2015
17, 18 juni 2015
11, 20 maart 2016, 20 mei
2016
19 februari 2016
22, 27 mei, 11, 12, 15 juni
2015
17 juni, 2 juli 2015, 23, 25
februari 2016

Productienr. 1

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Werkinstructie bij melding vervalste
VOG
Versie 1.0

Datum
Status
Auteur

7 februari 2017
Vastgesteld TM COVOG

Betrokken afdelïngen

cavcj
JzU
KCC
Justis/COVOG
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Atzendgegevens

[i
—

-

coricrpr

prooco vs VOO

6 augustus 2O17 februan O17

Inleiding
In deze werkinstructie wordt uitgewerkt welke procedure gevolgd dient
te worden
na een melding van een (vermoedelijk) vervalste Verklaring Omtrent het
Gedrag
(VOG). Doel van deze werkinstructie is dat alle ]ustis medewerkers
op de hoogte
zijn van de procedure en dat zij weten hoe te handelen bij een melding
over een
vermoedelijk, vervalste VOG.
Wat wordt verstaan onder een valse VOG?

Onder een melding van een vervalste VOG wordt verstaan de melding van
een
derde waarin wordt aangegeven dat er getwijfeld wordt aan de echtheid van
een
overgelegd VOG document. Wanneer sprake is van een dergelijke melding
treedt
onderstaande procedure in werking,
Procedure

De procedure is als volgt:
1. De werkgever/instantie (melder) die de VOG van een aanvrager ontvangen
heeft, maar die twijfelt over de echtheid van het document, moet als eerste
stap de VOG controleren aan de hand van de echtheidskenmerken welke
gepubliceerd zijn op de internetsite van Justis
(httgs ://www.justis. nl/producten/vpg/fag/fag-over-vog-ng/ho
e-kan-ik-de
echtheid-van-een-vog-vaststellen.aspx) Het onderdeel van Justis waar
de
melding binnenkomt (doorgaans het KCC) wijst in eerste Instantie op
deze
echtheidokenmerken. Daarnaast vraagt de medewerker die de melding
binnenkrijgt om een kopie (via de e-mail) van het document omdat
het van
belang is te weten of een van de Justis producten vervalst wordt.
2. Als de echtheldskenmerken gecontroleerd zijn en/of er twijfel bij de
melcier
bestaat over de echtheid van de VOG, kan Justis benaderd worden voor een
(schriftelijke) verklaring over de echtheid van de VOG. Het onderdeel van
Justis waar de melding over de valse VOG binnenkomt (doorgaans het KCC),
zal in dergelijke gevallen doorverwijzen naar de senior medewerker
behandelen en ontwikkelen (SBO) of, bij afwezigheid van de 560-er, naar
een van de operationeel managers van de afdeling COVOG.
3. Bij COVOG wordt de echtheid van de vermeende valse VOG gecontroleerd
door een controle in het geautomatiseerd systeem. COVOG kan aan de
melder slechts (schriftelijk) verklaren of de vermeende valse VOG (met
kenmerknummer) wel of niet is verstrekt op de genoemde datum aan de
genoemde persoon voor het genoemde doel of functie. Justis doet geen
overige mededelingen. Indien sprake is van een vervalst document verzoekt
COVOG de melder dit document op te sturen naar COVOG ter attentie van
de betreffende SBO’er/ OMer.
4. Als naar aanleiding van het bovenstaande voor COVOG duidelijk is dat
de
VOG vervalst is, wordt het Management Team (MT) Justis geïnformeerd.
5. Aan de melder wordt doorgegeven dat aangifte wordt gedaan bij de
politie
door Justis van valsheid in geschrifte. De melder kan namelijk benaderd
worden door de politie In de strafrechtelijke procedure die zal volgen,
6. Justis zal, als de screeningsautoriteit, bij het ontdekken van een dergelijk
strafbaar feit, altijd aangifte doen bij de politie. De teammanager (TM)
COVOG zal de aangifte in persoon doen nadat hiertoe een afspraak Is
gemaakt bij de politie.
7. De ingescande aangifte en alle bijbehorende (en toekomstige) documenten
met betrekking tot de zaak worden gedocumenteerd in de map
K/COVOG/sen ioren/vervalste VOG.

8.

In het COVOG kernsysteem en/o
f Chronos wordt (indien aanvra
ger reeds in
het systeem bekend Is) een aan
tekening gemaakt met verwijzin
g naar de
melding en aangifte.

Aangifte
Er wordt via het algemene tele
foonnummer van de politie (Û900
8844) een afspraak
gemaakt door de betreffende SBD
’er/OM’er voor het doen van aang
ifte van valsheid
in geschrifte bij het politiebureau
Jan Hendrikstraat in Den Haag.
Daarbij is het
belangrijk dat alle bijbehorende
documenten worden getoond.
Voor de eventuele
beoordeling van de opportunite
it van strafvervolging wordt doo
rgaans gevraagd of
de betrokken persoon een VOG
zou hebben gekregen als hij/zij
deze zou hebben
aangevraagd.
De melder aan wie de vervals
te VOG overhandigd is, kan door
de politie worden
benaderd om verslag te doen over
de feiten en omstandigheden waa
ronder het
strafbaar feit Is gepleegd. Doo
rgaans wordt de aangifte doorge
stuurd naar het korps
van de regio waar degene die
de VOG vervalst heeft, woonachtig
is.
Ôe TM COVOG geeft bij de aangift
e aan dat hij over het verlop van
de procedure
wenst te worden geïnformeerd
. De documentatie hieromtrent word
t opgeslagen in
de betreffende map op de 1<-schijf
.

Datum
Meldingsnummer
22-5-2015
22-5-2015
17-7-2015
17-1 1-2015
14-12-2015
1-4-2016
3-5-2016
4-11-2016
20-12-2016
14-1 1-2017
16-11-2018
28-2-2019
17-10-2019
21-10-2019
7-2-2020
i

Omschrijving
Vermoeden 1 valse VOG
Verzoek vaststellen echtheid i.v.m. informatie over antecedenten van betrok
kene
Politie maakt kenbaar dat zij een signaal over een vermoedelijk valse
VOO hebben gehad.
Enige twijfel over echtheid VOG
Vrkgever vermoedt valse VOO daar bepaalde informatie niet overee
nkomt met de aanvraag
Vermoeden valse VOO door opmaak VOO
Vermoeden valse VOO door politie
Geeft aan dat kopie VOG vreemd overkomt, wil nagaan of het een slechte
kopie is of een valse VOG
Vermoeden 2 valse VOGs door afwijkende opmaak
Vermoeden valse VOO door gedragingen vrijwilliger én het feit dal er
geen origineel is maar alleen een kopie
Vermoeden valse VOO a.d.h.v. ondertekening door andere afd. manag
er
vraagt naar echtheid 8 VOO’s i.v,m. vermoeden valsheid
Stuurt 3 mogelijk valse VOO’s. 1 van een medewerker, 2 op naam van de organi
satie, echter zijn de personen daar niet werkzaam geweest
Vermoeden 3 valse VOG door uiterlijk. VOG’s zijn afgegeven op naam organi
satie waarvan de mensen worden ingehuurd.
Controle op echtheid VOG i.v.m. vermoedens n.a.v. meerdere zaken

Wie vraagt?
Brancheiseclor
Werkgever
Zorg
Gemeente
Horeca
Politie
Zorg
Werkgever
Verzekeringen
Werkgever
Zorg
Werkgever
Zorg
Politie
Juridische dienstverlen
Werkgever
Zorg
Politie
Zorg
Sportvereniging
Sportvereniging 1 vrijwil
Werkgever
Zorg / vrijwilliger
Rechercheur lOJ
Zorg
Werkgever
Zorg
OJI
Zorg! OJI
Inspecteur arbeidsmarktfraude Transport

-o

ct

t,

c

0
0

Datum
Meldlngsnummer OmschrijvIng
22-5-2015
Vermoeden 1 valse VOO

22-5-2015

17-7-2015
17-11-2015
14-12-2015
1-4-2015
3-5-2016
4-11-2016
20-12-2016
14-1 1-2017
15-11-2018
17-12-2018
25-2-2019
10-7-2019
28-8-2019
25-9-2019
17-10-2019
21-10-2019
31-10-2019

19-11-2019
25-11-2019
5-12-2019
9-12-2019
18-12-2019
7-2-2020
18-2-2020

Verzoek vaststellen echtheid ivm. Informatie over antecedanten van
betrokkene

Politie maakt kenbaar dat zij een signaal over een vermo
edelijk valse VOO hebben gehad.
bnige twijfI over echtheid VOO
Werkgever vermoedt valse VOO daar bepaalde informatIe net overee
nkomt met de aanvraag
Vermoeden valse VOO door opmaak VOG
Vermoeden valse VOO door politie
Deelt aan dat kopie VOO vreemd overkomt, wil nagaan of het een
slechte kopie is rit een valse VOO
Vermoeden 2 valse VOGs door afwijkende opmaak
Vermoeden valse VOO door gedragingen vrijwilliger de het feit dat er
geen origineel is maar alleen een kopie
Vermoeden valse VOO a.d.hv. ondertekening door andere afd.
managerE
Datum afgIfte lIgt niet in lIjn met aanvrzagnurrrmer. Daarnaast nog handte
kening van
vraagt naar echtheid S VOG’s 1cm. vermoeden valsheid
Twijfels over echtheid, daar de aanvragen bij de gemeente niet te
traceren is
Echttreldskenmerken komen niet overeen met zoals wij deze op do slte hebben
staan
tchtheidskenmerken komen niet overeen met zoals wij deze
op de site hebben staan
Stuurt 3 mogelIjk valse VOO’s. 1 van een medewerker, 2 op naam van
de organisatie, echter zijn de personen daar niet werkzaam gewee
st
Vermoeden 3 valse VOO door uiterlijk. VOO’s zijn afgegeven op naam organi
satie waarvan de mensen worden Ingehuurd.
tchtheidskenmerken kooien niet overeen met zoals wij deze
op de Site hebben staan
Echttieldskenmerken komen niet overeen met zoals wij deze op de site hebben staan
(8 stuks)
14-nummer ontbreekt
lIeden onbekend
Vordering politie
verdenking valse VOO’s, lijst van 38 VOO’s. Reden niet bekend
Controle op echtheid VOO I,v.m. vermoedens n.av. meerdere zaken
Echthcidskenmerken zijn niet waarneembaar
.—

_.

Wie vraagt?
Werkgever
Gemeente

Politie
Werkgever
Werkgever
Werkgever
Politie
Werkgever
Politie
Sportvereniging
Werkgev4r
Werkgever
Rechercheur HIJ
Gemeente
Werkgever
Werkgever
Werkgever

ojt

Werkgever
Werkgever
Werkgever
Politie
politie
Gemeente
Inspecteur arbeidsmarktfrauile
Werkgever

Branche/sector

Zorg
Horeca

Zorg
Verzekeringen
Zorg
Zorg
Juridische dienstverlening
Zorg
Zorg
Sportvereniging / vrijwilliger
Zorg / vrijwIlliger
Zorg
Zorg
Zorg
Onbekend
Onderwijs
Zorg
Zorg! DIt
Onbekend
Sportvereniging / vrijwilliger
Kinderopvang
Zorg
onbekend
Zorg
Transport
Overheid (gemeente>

-D
01
0
C1
(11
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Productienr. 4
11

IJUSTIS/JZU

Van:
Verzonden:

vrdag 14 februari 2020 12:19
1

Aan:
CC:
Onderwerp:

RE: Wob-verzoek Argos Radio over vervalste Verklaringen Omtrent Gedrag van
2014 tot heden

Besteji
We garrer mee aan de slag, je krijgt maandag eer uitdraai. Dit betreft de jaren
2018-2019 en 2020. Voor 2018
werden Valse VOG meldingen niet geregistreerd.
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Van: 11
Verzdnuen;

JUSTJS/JZU
viijuay ri

februari 2020 10:57

Aan: Ii
Onderwerp: Wob-verzoek Argos Radio over vervalste Verklaringen Omtrent Gedrag
van 2014 tot heden
Beste 1
Zie In de bijlage een Wob-verzoek dat we bij JZU ontvingen.
Ik zou jullie willen vragen om na te gaan welke documenten/registraties/me
ldingen in Topdesk er bij het KCC
aanwezig zijn betreffende vervalste VOG’s en die zo spoedig mogelijk aan mij
te verstrekken.
In deze fase ga Ik eerst alle documenten inventariseren en later samen met
beoordelen of
de documenten (deels) openbaar gemaakt mogen worden.
Omdat het gaat om een verzoek van Argos zal Ik later ook contact leggen met
de directie Communicatie en de
beleidsdirectie.
—

Ik heb dit verzoek ook binnen JZU en bij Covog uitgezet.
Met vriendelijke groet,
mr.
Advîkeurjud

Ministerie van Justitie en VeiLigheid

Ministerie van justitie en Veiligheid
de Screeningsautorîtelt
Afdeling JurIdische Zaken en Uitvoeringsbeleld
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag

Justis

—

1 Den Haag

•1

Productienr. 5
[1

L.i’STIs/JZ0

Van:
Verzonden:

11
JUSTIS/JZU
donderdag 13 februari 2020 15:44

fl;

1

Onderwerp:

FW: Echtheid VOGs

r

Met vriendelijke groet

Dienst Justis
Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening
Juridische Zaken en Uitvoeririgsbeleid
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Postbus 20300 2500 EH j Den Haag

www.iusos.r
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van:1
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 16:47
Aan i
1- JUSTIS/COVOG
CC:
Onderwerp: RE: Echtheid VOG’s

IJUSTIS/JZU

HolI
Ik heb het net nog even met jEj besproken en we hebben afgesproken er een piketmelding
van te maken, Daar
heb Ikvoor Ingeschakeld. Die is er morgen weer, dan bel Ik haar er wel even over.

Ii

Met vriendelijke groet,

r

Senior Adviseur Uitvoeringsbeleid
Afdeling Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid

ven’.nl
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dienst Justis
Bezoekadres:Turfmarkt 147 2511 DPI Den Haag
Correspondentieadres: Postbus 20300 2500 EH Den Haag
Website: www.Iusti.nl

Van: 11
IJUSTIs/JzU
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 16:18
Aan: 1
jJUSTIS/COVOG

cc

Oncierwer ; RE: Echtheid
VOGs
Ha 1
roeg er net ook al naar
1
, maar heb
je naast deze mail nog
nog reactie 00 harl)
expliciet gevraagd wat zij
nu verder willen, of
.

r

Senior Adviseur Uitvoeringsb
eleid
Afdeling Juridische Zaken
en Uitvoeringsbejeid
minvennI
‘nisterie van Justitie en Veiligheid
Dienst Justis
Sezoekadres Turfmarkt 247
2511 DPI Den Haag
Correspondentieadres. Postbus
20300 2500 EH Den
Haag
Website: justjsnl
Van; I
JUSTIS/COVOG
Verzonden: dinsdag 12
maart 2019 7:Sn

J

r

‘.‘iiuerwerp: Rh:
Echtheid VOG’s
Goedemorgen ii
Gisteren heb i unuact
gehad
Inventariseren. Daarbij Is zij met de rechercheur en zij gaf aan dat zij bezig
zijn alle verkregen informatie
bespreekt zij met de 0v2 de aan het onderzoeken of er sprake is van nog
te
meer
vervol
gstapp
en
vervalsingen. EInd maart
zoals het inlichten van
Inspectie die verantwoordelijk
de
werkgevers,
is
voor
de kwaliteit binnen
De afdeling binnen de
Indien er meer valse VOG’
ontdekt Worden, zal zij ons de zorg is ingeschak i.v,m. de valse dIploma’s.
Groet,
uiteraard Informeren.

erzonden: maandag ii
maart 2019 160R
AarIi
1
CC:

-Ju

Ond rwerp: K: hchtheld
VOGs
Wat mij betreft prima.

Verzonden met I
IackBerry Work
3
(ww\v, bi ackberrv.cofyi)
Van: i
Datu ...
i”’”

inr. 4U19 9:20 PM

ZZ

-@nhin’enjni>

ÖncIerwerp:Rj. Echtheid
VOOs
1
Hou
In vrvoig op onderstaand
bericht van(1
We hebben al intern
JZUCOvOG afgestemd het
lopen, ook om doorkruisen
Informeren van de werkgevers
van politie
vooralsnog via de
onderzoek
voor de aangifte is het
mede gelet op de Inmiddelste voorkomen. Omdat de politie pas 21 maart politie te laten
geval al eerder contact
langs Justis komt
opgevraagde justitiële
met de
Voorstel is daarom maandag politie wordt gelegd om af te stemmen overgegevens wenselijk In ten minste één
al
het
hierover met de politie
informeren van de werkgever.
Idee daarbij is dat de politie
contact op te nemen,
aangeeft dat er twijfels zIjn alle betreffende werkgevers benadert in het
ten aanzien van de
kader van het onderzoek
VOG voor sommige
aan te laten vragen. Nu
de aanleiding voor het
werknemers en mee te geven en daarbij
een nieuwe VOG
politieonder-zoek een vervalst
diploma was en er mogelijk
ook
2

sprake is van vervalste diploma’s, denk ik dat dat een extra reden
is de politie te vragen de werkgevers te
informeren omdat de politie de werkgevers ook op dat punt zal
moeten informeren gelet op het risico van
ongediplomeerd personeel,
Misschien is het ook goed weer eens nleuwsbericht op de webslte
te laten plaatsen met daarin aandacht voor de
echtheidskerimerken van de VOG en hoe die te controleren.
Als jullie Instemmen met lijn van zsm contact hierover opnemen
met politie hoor Ik het graag dan pak Ik het met

Senior Adviseur Uitvoeringsbeleid
Afdeling Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid
enLnl
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dienst Justis
Bezoekadres: Turfmarkt 147 1 2511 OP I Den Haag
Correspondentieadres: Postbus 20300 2500 EH Den Haag
Website: www.justis.nl

Van:1
IJUSTIS/COVOG
Verzonden: donderdag 7 maart 2019 13:37
Aan 1
CC:

Jusi
Onderwerp: RE: Echtheid VOG’s
Hol,
Vandaag hebben we met JZU overleg gehad over de valse VOG’s.
De onderstaande punten zijn aan bod gekomen:

Intrekken VOG

Het intrekken van de valse VOG’s is niet mogelijk.
Er zijn namelijk aan de personen uit het bestand geen originele VOG’s (dus
geen besluit) verstrekt.
Intrekken van een VOG kan wel wanneer een originele VOG onterecht Is afgegeven,

Informeren werkgevers

We hebben afgestemd dat we met de politie willen afstemmen of zij de werkgevers
gaan informeren.
Dit om Inmenging In het strafproces te voorkomen.
Op donderdag 21 maart zal de recherche naar de Turfmarkt komen om
de aangifte op te nemen.
Zouden
de personen op dit moment in aanmerking komen voor een VOG?
Het )DSIs bevraagd voor de personen uit het bestand van de recherche fzle
blilaoen’L

Met vriendelijke groet,
Mr. 1
Sen or meaewerer enanoeen en Ontwikkelen
Dienst Justis
Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening
Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG)
Turfmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20300 1 2500 EM 1 Den Haag

F0703704631
WWW.lustis.ni

Ler,i.n

3

Jm 1

Verzon en:

Aa 1

JUSTIS/COVOG
2019

ns ag 5 maart

CC:

On erwerp: RE: Echtheid VOG
’s
Twee personen 1
zijn bekend met eerdere
VOG aanvragen, de overige
1
hee een VOG gehad in 200
niet.
9
(geen antecedenten) en in
aarnaast Is in de voorgaand
2018 (met aritecedent buiten
e jaren (2012 en 2017) de
tkt).
VOG geweigerd.
[Jheeft een VOG gehad
in 2011 (met antecedent bul
ten tkt).
Wreken donderdag met
JZU over het informeren van
de werkgever en al dan niet
Om te beoordelen of de per
sonen momenteel In aanmer
Intrekken van de VOG’s.
king zouden komen voor
moeten worden. Dit kunnen
een VOG zou het .JDS bevraag
we ook donderdag bespreken
d
.
Met vriendelijke groet,
enior medewerker Eehandel
en en Ontwikkelen
Dienst Jutis

)ustitièie uitvoeringsdienst
Centraal Orgaan Verklaring Toetsing, Integriteit en Screening
Omtrent het Gedrag (COVOG
Turfmarkt 147 t 2511 DP Den
)
Postbus 20300 j 2500 0-1 Den Haag
Haag
1
F 070 370 46 31
nI

fl1

tr
Van: [T
7usns
Vez6en[idag 5 maart
2019 9:12

cci
Orluerwerp: i*: Lchtheid VOG
’s

Dank.

Nog wel een vraag: zouden de per
sonen (zijn het bestaande person
en of fictieve?) die nu een vals
hebben van ons een vog hebben
e vog
gekregen? En zo nee, wat gaan we
daar mee doen? Intrekken? We
(laten) informeren?
rkgever
Verzonden met BlackBerry Work
(wvv.blackberrv.com)
Van:

[f

1
D
n
ima
aatu
noag
i U4 mrt. 2019 4:39 PM

lc,,ninvenj.nI>

Aan:
Kopij
Oaderwp: tW: tchtheid VO
Gs

1

Hoir
en ik hebben vanmiddag al kor
1
t bijgepraat over een meidln
dag heb ik namelijk contact
vanuit de recherche.
gehad met mevrouw
Deze mevrouw is werkzaam als
i
rechercheur en heeft bij een
huiszoeking (wegens een ver
meerdere kopieën van VOG’s
valst ROC diploma)
aangetroffen.
Zij had het vermoeden dat dez
e VOG’s (zie bijlage) vervals
t konden zijn.
Er Is ook een computer in beslag
genom

en. Mogelijk volgen er nog mee
Ik heb de VOG’s genoemd In het
r vermoedens van vervalsingen
van VOG’s.
Alle VOG’s zijn niet origineel. De document opgezocht in Chronos.
gevonden kopIeën zijn dus ver
De rechercheur zal In
vals
t.
naar
ts deze Informatie voor jullie op de Turfmarkt komen om hierover een aangifte op te nem
en.
dit moment voldoende

maart

?
Ik zal jullie natuurlijk op de
hoogte houden van een eve
ntueel vervolg.
Met vriendelijke groet,

4

1

Senior medewerker Behandelen en Ontwi
kkelen
l3ienst Justis
3ustltiële uitvoeringsdienst Toetsing
, Integriteit en Screenlny
Centraal Orgaan Verklaring Omt
rent het Gedrag (COVOG)
Turfmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
I
Postbus 20300 2500 EH Den Haag
F 070 370 46 31
.nI

—lnj.nl

f1
Van:

Verzonden: maandag 25 februari 2019 12:5
8

Aan: Frontdesk JUSTIS JUSTIS
-

Onderwerp: Echtheid VOG’s
Beste,

Ik doe onderzoek naar valse diploma’s
in de zorg.
Tijdens een huiszoeking heb ik diverse
VOG’s (kopieën) inbeslaggenomen.
Ik heb het vermoeden dat deze VOG’s
vervalst zijn. Zou u dit na kunnen gaan
?
Zoals vrijdag telefonisch besproken heb
ik een schema toegevoegd waarin de
beschikbare
informatie vermeld staat.
De eerste regel in het schema is niet
compleet, de missende informatie moe
t ik op kantoor
nakijken. Ik hoop dat u voor nu aan
de naam en het nummer voldoende heef
t.
Voor vragen kunt u mij bellen of e-ma
ilen.

11

Zj

rechercheur IG)

Bureau Opsporing en Boetes
Inspectie Gezondheidszorg en Jeu
gd
Ministerie van Volksgezondheid, We
lzijn en Sport
Stadsplateau 1 1 3521 AZ Utrecht
1
Postbus 19040 1 3501 DA Utrecht
(algemeen)
Twitter: IGJnl
Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertr
ouwen
werkdagen: ma
1 di, do, vr
Wordt u om vertrouwelijke documenten
gevraagd, dan kunt u die op een veilige
manier
toesturen:[[
ml
Bij e-mallaes medewerker vermeldt
u:j1gj.nI

S

Produtienr. 6

Ii

Van:
Verzonden:
Aan:

1- JUSTIS/COVOG

maandag 17 februari 2020 09:30

CC:

Onderwerp:

RE:Wob-verzoek Argos Radio over vervalste Verklaringen Omtrent Gedrag van
2014 tot heden
aangifte valse VOGs Chinapdf; aangiftes gebruik vervalste VOGs; RE: Verklaring
Omtrent het Gedrag /
Processenverbaal 8 valse
vog 1 6-08-201 9.pdf aangiftevalseVOG.pdf

Bijlagen:

Ii

Ipdf;

Goede morgen,
Justis doet sinds 2015 aangifte bij een vervalste VOG.
Daarvoor deden wij dat volgens mij niet. En daarom is er denk ik ook van
voor 2015 niets opgeslagen of terug te
vinden,

Wat ik wel heb kunnen vinden is het volgende

2015: 7 zaken, waarvan 1 aangifte voor 5 zaken is terug te vinden, 2 onbekend

2016: 3 zaken met aangifte

2017: 2 zaken, waarvan 1 aangifte is terug te vinden, 1 onbekend
2018: 2 zaken, geen aangifte terug te vinden
2019: 15 zaken, waarin aangifte is gedaan. 2 aangiftes zijn bijgevoegd, een voor
8 zaken en een voor 2 zaken. Van
een aangifte van 5 zaken is het pv van aangifte nog niet gestuurd door de politie.

In 2020 hebben we volgens mij 2 zaken waarin aangifte is gedaan.
@zou jij het pv van aangifte kunnen doorsturen?

Gr.11

Van:[
1JU5T5/JzU
Verzonden: vrijdag 14 februari 2020 08:10
Aan 1
CC:

Onderwerp: RE: Wob-verzoek Argos Radio over vervalste Verklaringen Omtrent Gedrag van 2014
tot heden
Beste [1

len anderen,

Bedankt voor de werkinstructie. Ik moet alle documenten die er zijn en hierover gaan ontvangen.
Vervolgens zullen wij op grond van de Wob beoordelen of het document moet worden
verstrekt. Ik
verwacht niet dat we het pv van aangifte hoeven te verstrekken of in elk geval volledig
geanonimiseerd.
graag zou ik nog de pv’s ontvangen en ook de aantallen.
Ik zal hij het kcc ook een informatieverzoek doen voor de topdeskrneldingen.
Groetll
Verzonden met BlackBerry Work
(wwv. bi ackberr’.com)

Ii

Van:
J@tIsiinl>
Dntum: donderdag 13 feb, 2020
11:44 AM
v

uu-vLrÉp

Argos Kadto over vervalste
Verklaringen Omtrent Gedrag van
2014 lot heden
bij de’e alvast de werkinstructie

1

Vanil
jjustis.ni>
Verzonden: donderdag 13 februari
2020 07:33

Onderwerp: RE: Wobverzoek Argos
Radio over vervalste Verklaringen
Omtrent Gedrag van 2014 tot
heden
Goedernorgen,
Ik heb geen aanvullingen
Met vriendelijke groet,
mw.
Senior adviseur
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing,
Integriteit en Screening (Justis)
Centraal Orgaan Verklaring
Omtrent Gedrag (COVOG)
IiisLmarkt 147 1 2511 DP Den
Postbus 16115l 2500BC 1 Den Haag
Haag
s.nI
sti.nl
en vrijdag vrij

Van:1
Datum: woensdag l2 feb, 2020 4:72 PÂ
1
wrp:

Hall

j@jitjS.fli>

JUSTIS/CO VOO
: Wob-veoek Argos Radio
over vervalste Veringen
Omtrent Gedrag van 2014 tot heden

De meldingen komen meestal
binnen via KCC,
Wellicht kan uit Topdesk worden
gehaald hoeveel meldingen dit
COVOG reglstree dit niet.
zijn.
Wanneer sprake is van een valse
VOO doet COVOG aangifte,
Deze aangiftes en aantallen
hebben we dus beschikbaar.
Bij een aangifte informeert:
de AM-er de directeur
Mondeling of per e-mail?
Justlsll
Verder Is er een werkinstructie
dle op de K-schijf staat.

I
Gr.ll

ben Ik nog iets vergeten?

1
2

Van :11
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 14:41

I@’) iusti s nI>

1

JTlS/COVOG

Onderwerp: Wob-verzoek Argos Radio over
vervalste Verklaringen Omtrent Gedrag van 2014
tot heden
Beste

Ii

Zie in de bijlage een Wob-verzoek dat we ontvin
gen.
Ik zou jullie willen vragen om na te gaan
welke documenten er bij Covog aanwezig
zijn en dle zo spoedig mogelijk
aan mij te verstrekken.
Het kan zoals in het verzoek ook is aangegeven
gaan om meldingen van werkgevers of aanvragers,
interne stukken over valse VOG’s over de period
maar ook om
e van 2014 tot heden.
In deze fase ga ik eerst alle documenten Invent
ariseren en later samen met
de documenten (deels) openbaar gemaakt
beoordelen o
mogen worden.
Omdat het gaat om een verzoek van Argos zal
ik later ook contact leggen met de directie Comm
beleidsdirectie.
unicatie en de
—

Met vriendelijke groet,

Adv’,seur iurtcJscne taken

1’ -1

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van 3ustitie en Veiligheid
3ustis de Screeningsautoriteit
—

Afdeling JurIdische Zaken en Uitvoeringsbeleid
Turfmarkt 147 l 2511 DP 1 Den Haag

Zuid-toren, 32e etage
Postbus 20300 l 2500 EH

www.ius is.n

Den Haag

stisni

3
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Ii

Van:
Verzonden:
Aan:

-

JUSTIS/JZU

donderdag 13 februari 2020 15:30

Onderwerp:

FW: Vervalste VOG’s

Hier zit al een goed overzicht per jaar in.

( zie onderaan de

mailwisseling)

Met vriendelijke groet,
[1
Senio- Adviseur Uitvoeringsbeleid
Dienst Justis
Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening
Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20300 1 2500 EFI 1 Den [laag

istis.nl
wwwjçjtis.nI

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Ii

Van:
JUSTIS
Verzonden: vrljdag faiïstus 2019 16:44
Aan: Ii
1 JUSTIS/JZU
Onderwerp: FW: Vervalste VOG’s
Ter info
Verzonden met BlackBerry Work
(www.biackberrv.com)

Van:
Datum: vrijdag 16aug.2019 15:41
Aan: 41

Kopiej

unuerwerp: : vervaiste

VOUS

Beste Ii
Heel hartelijk dank voor deze info.
Dit is voor nu zeker valdonde

4

lininianv

nI>

iustis,nl>

Ik verwacht dat Ik je maand
ag wat meer kan vertell
en.
Met_vrien,elijke groet en vas
t een goed weekend gewens
t,
Van: Ii
lJUSTIS/COVOG
Verzonden: vrijda 16 au
ust
Aan 1
CC:
-JUSTIS
Onderwerp: ervalste VOG’s
Beste 1
Naar aanlei ingen van je vra
ger omtrent de vervalste VO
G’s ken ik je het navolgend
mededelen.
e
Bij Justis is de afgelopen jar
en sporadisch melding gem
aakt van valse VOG’s:
2015 —7 valse VOG’s
2016 2 valse VOG’s
2017 1 valse VOG’s en (ee
n mogelijke)
2018 1 valse VOG en 1 val
se GVA (en een mogelijke)
2019 2 valse VOG’s en
8 valse VOG’s (de meest rec
ente)
In bijna alle gevallen is aangif
te gedaan,
Het gegeven dat er deafgelop
en jaren weinig melding is
gemaakt van vervalste VOG’s
niet uit de deze wel in omloo
sluit
p kunnen zijn.
Als werkgevers kopieën van
VOG’s of gemailde VOG’s in
PDF-bestanden accepteren -zo
de meest recente zaak het gev
als in
al was- ‘is een controle op
echtheldskenmerken niet mo
Indien deze wijze van accept
gelijk.
atie van VOG’s bij meerdere
organisaties en werkgevers
is zou dat vervalsingen in de
praktijk
hand kunnen werken die ono
pgemerkt blijven.
Om het belang van een strikte
controle van de echtheidsken
merken te benadrukken zal doo
Justis op de voorzijde van de
VOG’s een extra zinsnede wo
r
rden toegevoegd waarin een
oproep tot deze controle wordt
gedaan.
Daarbij zal worden verwezen
naar de instructie op de ach
terzijde.
Bijvoorbeeld: Wij vragen u uit
—

—

—

—

sluitend de originele VOG te
controleren op echtheid. Zie
hiervoor de instructie aan de
achterzijde van de VOG!
Het is vanwege ruimtegebre
k niet mogelijk om de instru
ctie over de echtheidskenme
nog eens op de voorkant vn
rken ook
de VOG’s te plaatsen.
Indien vanuit Justis extra aan
dacht wordt besteed aan het
onder de aandacht brenge
controle op de originele VDG’s
n van de
zal dat bij belanghebbende org
meer ewareness gaan leiden.
anisaties en werkgevers tot
Ook berichtgeving in de me
dia kan hier toe bijdragen. Het
is niet ondenkbaar dat werkg
een inhaalslag op de VOG-cont
evers
role gaan houden. Dat zou
vervolgens tot het ontdekken
meerdere vervalste VOG’s kun
van
nen leiden.
Bijgevoegd de aangiftes van
de meest recente vervalste
VOG’s en de werkinstructie die
COVOG hanteert bij het ont
dekken van vervalste VOG’s
.
Ik hoop je hiermede voldoende
te hebben geïnformeerd. Als
dat graag.
je nog vragen hebt verneem
ik
riendeli’ke groet,
Afdelingsmanager COVOG
Ministerie van Justitie en
Veiligheid
Justitiële uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit en Screen
ing (J ustis)
Centraal Orgaan Verklaring Om
trent Gedrag (COVOG)
Turfmarkt 147 1 2511 DP
Den Haag
Postbus 16115 1 2500 BC 1 Den
Haag

Jnl
http :/Iwww.iustis. ni
Met vriendelijke groet,
1
2

AFde))ngsmanger COVOG

Ministerie van Justitie en Veiligh
eid
JusUtie uitvoeringsdienst Toetsin
g, Integriteit en Screening (Jus
tis)
Centraal Orgaan Verklaring Omtren
t Gedrag (COVOG)
Turfmarkt 147 j 2511 DP Den Haag
Postbus 16115 2500 BC Den Haag
1
i1P 11w wJ.jsjjj
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1

ii

Ii

• Van:
Verzonden:
Aan:

JUSTIS/JZU

donderdag 13 februari 2020 1 5:45

Onderwerp:

FVV: Berichtgeving valse vog

Met vriendelijke groet,

r

Senior Adviseur Uitvoeringsbeleid

Dienst JUts
Justitièle uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Streening
Juridische Zaken en Uitvoeringsbeeid
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20300 1 2500 EH 1 Den Haag
utinI

wwWu5ti5.nI
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: ji
JUSTIS/IZU
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2013 08:49
Aal 1

cc:I

Onderwerp: Berichtgeving valse vog
Ter info berichtgeving valse VOG.
httos://www.nu.ni/econgmie/5976648Jminin1aa1-negen.valse-vggs-ln-pmlgoo-in-jeugdzorg.html

r’

Met vriendelijke groet,

Senior Adviseur Uitvoeringsbeleid
Afdeling Juridische Zaken en Ultvoeringsbeleid

Ebiis.ni

Let op: de e-mailadressen van Justis eindigen voortaan op @lustis.nl.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dienst Justis

Bezoekadres: Turfmarkt 1V
2511 OP Den Haag
Correspondentieadres: Pos
tbus 20300 2500 EH Den
Haag
Website: wwv.ju

stis.nl

Varn Google Alefts [mal o:goog
lealerts-noreglygoocilecom
Verzonden maandag 12 auoustij
2fl1 17:51

Aan:[f

_JJUS11S/JZU
Onde’rwerp: Google-melding
verklaring omtrent het gedrag
-

oogIe MeklingE’ri
verklaring omtrent het gedrag

Onmiddellijke update. 12 aug
ustus 2019

NIEUWS

Valse Verklaringen Omtrent
het Gedrag in
Zorgkrant

omloop

(Jeugd)zorginslellingen en parti
jen die personeel leveren aan
deze instellingen moeten altijd
VOG vragen. $GJ waarschuwt
een originele
instellingen
Als 151 rslsvanl n,arleren

Gezocht inwoners die meede

nken over werving ambtenaren
Gemeente.nu
veitand houden met de werkza
amheden. Alleen kandidaten
met een Verklaring Omtrent
(VOG) in aanmerking voor een
het Gedrag
plek In de raad.
Als nisl rehv

m ler

Je ontvangt deze e-mail omdat
je je hebt aangemeld voer Goo
gle Alerts.
Atmelden
Deze melding als RSS-fee
d ontvangen

Feedhack verzenden

2
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1! USTI S/JZU

r

Van:
Verzonden:
Aan:

conoeraag

Onderwerp:

FW: Piketmelding vervalste VOGs

JUSTIS/JZU
3

teDruari UU 1535

Met vriendelijke groet,

Senior Adviseur Uitvoeringsbeleld
Dienst Justis
Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Soreening
Juridische Zaken en Uitioeringsbeield
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20300 f 2500 EH 1 Den Haag

1
L’StiS.nI

.‘JwW .jtjscl s.nI

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

I1j
Van:Il

IJu5TIS/c0VQ

Verzonden: woensdag 13 maart 2019 10:32
1
Aan

JUS
CC:
Onderwerp:

RE: Piketmelding vervalste VOGs

Hol

Het gaat om 5 personen.
Twee personen hebben dezelfde achternaam
11

Met vriendelijke groet,

Mr.l1

Senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen
Dienst Justls
Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening
Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG)
Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20300 1 2500 EH 1 Den Haag
F070 37046 31
1

YLW,1uStiS.nI

1

Iusns

Van:l

Verzljncjen: woonsciag 13 maart2019

1
Aaq

1l]i1

Jusi

cc

On erwerp Piketmelding
vervalste VOGs
Beste collega’s,
Bijgaand zend ik julhe een
eerste concept van een_piketmelding
VOG’s, op basis van alle
aan de minister over
Informatie die ik via
jontving. Graag per omgaande de aangetroften vealste
inhoudelijk;
1
jullie reactie;
wat denken jullie, het lijkt
mij een goed idee dit ook
(eerst) met DBAV af te
stemmen.
Ik streef ernaar deze melding
voor het einde van de dag
aan de minister te zenden.
Dank alvasti
Vriendelijke groet,
[1
-

u rect es e cre ta ri s

Ministerie van Justitie en
Veiliyhejd
Dienst Justis
Turfmarkt 147 12511 DP Den
Haag Z32
Postbus 20300 1 2500 EH
Den Haag
minvenol
us Ijs. ni

OP donderdag ben ik niet beschikbaar

2

Ii

1IIJSTIS/JZU

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Ii

1• JUSTIS/JZU

donderdag 13 fobruri 20201 S

Ii

FW: Piketmeiding vervalste VOGs

Met vriendelijke groet,

[1
Senior Adviseur Uitvoerinqsbeleld
bTnstJustjs
Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, integrIteIt en Screening
Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleld
Turtmarkt 147 2511 DP 1 Den Haag
Pastbus 20300 1 2500 EH Den Haag

www.justI.nl

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

__11
Van:
[JusTis/covoG
Verzonden: woensdaci 13 maart 2019 12:49
1

Onderwerp: RE: Piketmeldng vervalste VOGs
De aangifte zal worden opgenomen door mevrouw
rechercheur IG].
Of zij contact heeft gehad met de politie weet ik niet.
In ieder geval adviseerde zij mij dat Justis de aangifte het beste bij haar kon doen.

Van:
Verzonden: woensdag 13 maart 209 12:06
Aanf 1

Jusi
CC:

1

Onderwerp: RE: Piketmelding vervalste ‘dOGs
Beste collega’s,

Na verwerking van de input van
kijken of het zo goed is?

1

lis dit de volgende versie. Willen jullie svp nog even goed

r

Vriendelijke groet,

U

Ministerie van Justitie en
Veiligheid
Dienst Juslis
Turfmarkt 14712511 OP
Den Haag ( Z32
Postbus 20300 l 2500 EH
1 Den Haag

Ustisnl

nven.nl

Op donderdag ben ik
niet beschikbaar
Varl:11
Verzdmii,
11
Aan

Jucc
On

vunscpg

ii mt 2fl1l

mii

werp; FiKetmelding
vervalste VOGs

Beste collega’s,
Bijgaand zend ik jullie een
VOG’s, op basis van alle eerste concept van een_plketmeldjng aan de
minister over
informatie dle Ik via
• Inhoudelijk;
ontving. Graag per omgaande de aangetroffen
jullie reactie;
wat denken jullie, het lijkt
mij een goed idee
dit ook (eerst) met DBAV
af te stemmen.
Ik streef ernaar deze
melding voor het einde van
de dag aan de minister
te zenden.
Dank alvastl
Vriendelijke groet,
-

1.

ulrecfesecretarjs

Ministerie van Justitie en
Veiligheid
Dienst Justis
Turfmarkt 147 1 2511 OP
Den Haag 1 Z32
Postbus 20300 2500 H 1
( Den Haag
inven.nl
-

VWjUStisnl

Op donderdag ben ik
niet beschikbaar

2

vervalste

Pdujr 10
jl

JJUSTISIJZU

Ii

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

IJUSTlS/JZU
din5dag 14januari 2020 15:54
JUSTIS/COVOG

FW: VOGkopen.ni

Dagjj
Zoals we vanmiddag telefonisch bespraken heb ik hierbij de gegevens van de
nieuwe speler (vogkopen.nl) voor
je.
Zij hebben ook een andere domeinnaam gerelateerd aan het aankopen
van vaarbewijzen.
1
Icccuntmanagement CDVOG) heeft hierover al eerste contact gehad met
het CBR, die nu de
vaarbewijzen uitgeeft.
Dit doet het CBR pas sinds dit jaar, dus ze hebben er nu nog weinig ervaring
mee.
Wel bleek dat het uitgeven van (valse) vaarbewijzen een groot probleem is
waar veel partijen aanbieden een
(vals) vaarbewijs op te stellen.
Er zal nog verder contact gezocht worden met de betrokkenen die voorheen
de vaarbewijzen uitgaven, hoe zij hier
mee omgingen/tegen optraden.
Hoe om te gaan met het vogkopen.nl zullen we dus ook nog verder gaan uitzoeken.
Verder heb ik ook de contactgegevens van)
1
contact coördineren.

)ontvangen en zal 1k Intern overleggen hoe we het

Met groeten,
1

Adviseur Uitvoeringsbeleid
Justis 1 de screenlrigsautorlteit
Afdeling Juridische Zaken en Iiitvoeringsbeleid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
ustis.nl

Van: 1
JIJSTIS/COVOG
Verzonden; dinsdag 14 januari 2020 15:40
Aan: 1
JUSTIS/JZU
Onderwerp: FW: VGGkopcn.nI
-

Van: PESCHECK® InbecnI>
Verzonden: maandag 13 januari 2020 17:00
P1
Onderwerp: VOGkopen.ril

Beste mevrouwll
Zojuist kwam ik onderstaande tegen op het internet: https://vogkopen.nl/

I-JUSTIS/C0V0G
lstis.ni>

1
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JUSTIS/JZU
Van:
Verzonden:

JUSflS/JZU
1
1
maandag 1 / lebruari 2020 13:00
j- JUSTIS/JZU
1
W: vervalste ‘JOG
Werkinstructie vervalste VOG versie 1.0 vastgestelddocx

Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Van: (1

liU5TI5/JZU

Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 16:48
Aani

cc:

JUSTIS/COVOG

Onderwerp: RE: vervalste VOG
Soms wordt dat bekend,
Er is een protocol valse VOO (wel of geen aangifte doen).
Volgens mij is dit de laatste versie.
Het stuk moet staan op de interne K-schijf van covog.
Groet,

Ii

1

From:I1
JUSTIS/COVOG
Sent: woensdag L augustus 2018 15:33
To: Ii
Subject: RE: vervalste VOG
Dank, voor mij nieuw, Vervalsen

is

1.

blijkbaar mogelijk. Weet jij

of

-

JUSTIS/COVOG

dat vaker voorkomt?

Verzonden
BlaekBerry Work
(vww.b1ackberr’,com)
met

Van: 1
Datum: woens ag

)minven.nl>
aug.

Onderwerp: vervalste VOO
Hol,

Is deze zaak bij jullie bekend?
https ://www.tubantie.nh/enschede/kinderØprnozaak.opnjeuwujtQesteIdenschedeene
umI.rmpetzjttjn
bijwonen-’ab3cac74J

Is blijkbaer al ven langer gele
den. Toch wel interessant
meer te weten (is ie gek
opieerd, is het een VOG van een

derde?)

Groet,
AdveurUtVoer ingsbaled
Juridische Zaken en Uitvoaringsbeleld
Ministerie van justitie en
Vetligheld
Screeningsautüritelt )Us
tis
Turfrnarkt 147 2511 LIP
Den Haag 1 Z.32
Postbus 20300 2500 EH 1 Den
Haag

maandag: thuiswerken

Vrijdag: na 14.30 vrij

usti5.nI
bnjjw.rikverheid nh/v
eni
lustitle en VeiIiheld Rec
ht raakt mensen

_______

Productienr. 12

[JUSTtSIJZU
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

1
j- JUS1IS/JZU
maandag 17 fehrua’ 2020 12:57
JUSTIS/)ZU
Ii
FV): Vrvlste VOG andere naam op VOG/Alertheid scart

-

1

Van:11
JUSTISJJZU
Verzonden: dinsdag 23 februari 201609:39
Aarj 1

]-

CC:I___________________________________________ JUSTIS/JZU

Onderwerp: RE: Vervalste VOG

andere naam op VOG/Alertheid scart 11

1

Hoiji
JZU neemt hem In behandeling, ik stem even af wie want ik ben zelf vanaf vrijdag
met vakantie.

Adviseur uitvoeringsbeleid
nVen.nl
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Justis
Bezoekadres: Turfrnarkt 147 2511 OP Den Haag
Correspondentieadres: Postbus 20330 2500 EH Den Haag
Website: www.lustisni

1- JUSTIS/COVOG

Van: 1

Verzonden: dinsdag 23 februari 2016 7:34
Aan:
)USTISJ)ZU
Onderwerp: FW: Vervalste VOG andere naam op VOG/Alertheld scart

ji

Ii

1

j

Ik heb opnieuw een mail gehad van de werkgever van de
heerli
die hierbij met het verzoek of Jij dit verder wil behandelen?
Groet,

Ingsmanager COVOG

justis
Turfmarkt 147 12511 OP

Postbus 16t15

2500 BC

1 Den Haag

Den Haag

Gelet op de onderstaande mail voeg Ik

Van:

JUSTIS/COVOG

Verzonden: donderdag 2 juli
2015 10:1

ônderwerp; FW: Vervalste
VOG andere naam op
VOG/Aleftheid scartTer info.
Van:1
[jjj
Verzbncien: donderdag 2 juli
2015 1039

c
0

—-

.,.,

noere naam op VOG/Aleftheid
scaft

Ho lii
In vervolg op onderstaande
ingeval jullie nog Iets ontvangen
een advocaat of bericht van ;
in de zaak ji
zijn werkgever) graag dit
met COVOG en
meteen naar JZU ddorsturen. j( te)efoon/ ei-nail van hem of
de reactie reageren.
)ZU zal vervolgens in overleg

Maviseur Uitvoeringsbeleid
EZven.ni
Ministerie van Veiligheid en
Justitie
Dienst Justis
Bezoekadres: Turfmarkt 147 j
2511 DPI Den 1-laag
Correspondentieadres. Postbus
20300 1 2500 EH Den Haag
Website:
Van: i
3USTISIKCC
Verzonden: woensdag 17juni
2015 11S2
Aan: 1
CC:S

Onde
Urgentie: Hoog

VJL

noere naam op VOG/Alertheid

scartil

1-10111
De heer
gebeld met KCC-i
Hij heeft een screenshct
gestuurd
HIJ klaagt Justis aan voor (zoals (zie b(jage) van de email verzonden dood 1
naar zijn werkgever.
hij het noemt) “Valsheid
Hij klaagt over het feit dat
in geschrIfte”.
In de mail staat vermeld
En dat dit volgens hem schending
waarom hij In het verleden
geen VOG heeft gehad.
van zijn privacy is.

Kun

I

JÎ) dii uJ:

meenn1ei in Ecari 1

Gr,I1

3

______

Productienr. 13

.11

JUSTIS/JZU
-

Van:
Verzonden:
Aan:

woensdag 1

juil

-JUSTIS/JZU
2015 13:20

CC:
-

Onderwerp:
Bijlagen:

Terugkoppeling overleg 3 gevoelige VOG-zaken
memo 2 mogelijke VOG-intrekkingen,docx

JUS11S/COVOG

Beste collega’s,
Hierbij een terugkoppeling van ons overleg van gistermiddag
over de op dit moment lopende 3 gevoelige VOG
zaken.
Tevens voeg Ik een nieuwe memo toe met de stand van zaken
van casus 2 en 3 (de mogelijke intrekkingen).
Groeten,
4

II

2

[Productienr. 14

1JUSTIS/JZU

J1

Ii

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Mw.

t>

donderdaq 18juni 2015 10:47

II
RE: Vervalste VOG andere naam op VOG/Alertheid scart

ji

1

[

Dank voor uw bericht.
Vr. groet,

Dc iitrrn,ttii vt.r,tmdcn nitt dit t. nt,ülhcncht S ti ttt1uicttJ hcctmI vuur dc gc1ri.u dv(ui) cit/uif tiL tittuur
t liii t
iii
liii
tiuruuiI tti dc, iutturiui:utui tIit,i utudu.uciu, wtt.irulucc utiulvr I11cLI tic ictub,iuruuiutitti. t nt.uiitstil LIiL t
LIt,tÇ iduut t.ut
uuruuriu,uuc t II iLitiLit Icgrqcuu wuurtit. i vcrbdciu. ‘tnuu ucIutuudtiu_
luuin.iui ‘ii ilu utitiuj t tin ti cbuiu 1

[1 lii

r- t

Lt uctt.

t.

.uut

uh..

Van:
I@minvenj.nl]
Verzonoen: woensaag 1! juni
Aan: ‘info@benbentem.nl’
Onderwerp: FW: Vervalste VOG andere naam op VOG/Alertheid scart
Urgentie: Hoog

ui i’iuu

Ii

Goedemiddag mr.

Ii

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud van zojuist stuur ik
door.

ii

hierbij de desbetreffende kwestie

Voorts ken ik u nogmaals bevestigen dat de email, gestuurd door de heer
2015, authentiek Is.
Kunt u mij bevestigen dat

ii

deze email ontvangen heeft?

Hoogachtend,

Ii
Operationeel Manager COVOG
Justis
De screeningsautoriteit
Turfmarkt 147 2511DP

1 Den Haag

www.riiksoverheid nl/venj
.

Ji

bp vrijdag 27 mei

Van: 1
JUSTIS!KCC
Verzon en: woensda 7ju
ni 2015 11:52
Aami
-JUSTIS/COVOG
Onderwerp: Vervalste VOG and
ere naam op VOG/Alertheld
scart
Urgentie: Hoog

Hol 1
De heer beeft geb
Hij heeft een screenshot geseld met KCC 1
Hij klaagt Justis aan voor (zotuurd (zie bij age) van de emali verzonden doornaar
zijn werkgever.
Hij klaagt over het feit dat In als hij het noemt) “Valsheid in geschrifte”.
mail staat vermeld waarom hij
En dat dit volgens hem schendde
in het verleden geen VOG hee
ing van ziji, prfvacy Is.
ft gehad.
Kun jij dit ook menemn
Gr,

Dit bericht kan informatie
bevatten die niet voor u is bes
temd. Indien u niet de geadre
bericht abusievelijk aan u is
sseerde bent of dit
toegezonden, wordt u verzoc
ht dat aan de afzender te mel
verwijderen. De Staat aanvaa
den en het bericht te
rdt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard
met risico’s verbonden aan
ook
, die verband houdt
het elektronisch verzenden
van berichten.
Ministerie van Veiligheid en
Justitie
This message may contain info
rmation that is not intended
for you. 1f you are not the add
message was sent to you by
ressee or 1f this
mistake, you are requested
to inform the sender and dele
State accepts no liability for
te the message. The
damage of any kind resulting
from the risks inherent in the
transmission of messages.
electronic
Ministry of Security and Jus
tice

Productienr. 15

J U STI S/JZU

Ii

Van:

[.JJi-

Verzonden:

vrijdag 20

Aan:

1

mei

2015 09:30

CC:
Onderwerp:

JUSTIS/JZU

RE:Verklaring Omtr 1

Bijlagen:

aangifte van gebrui’
vervakte

VOG

door

.pdf; aangifte van gebruik
-

Dag1
Nog dank voor ons goede gesprek van
vorige week over de

Inmiddels heeft

aangifte heb ik

mijn collega
even ter info

II

VOG.

(afdelingsmanager

bijgevcegd.

COVOG)

aangifte gedaan van twee valse

VOG’s.

De

Met vriendelijke groet,
uirecceur seccor roduktie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Justis, de screeningsautoriteit
Turfmarkt 147 t 2511 DP
t Den Haag 1 Zuid 32
Postbus 20301
2500 EH 1 Den Haag

T 070 370 71 42
nl.nl
www.rijksoverheid.nl/vrij
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Ja

Van:
Verzonden: zondag 20 maart 2016 20;52
Aan 1
IJlJSTIs
CC
JUSTIS/COVOG
Onderwerpt RE: Verklaring Omtrent het Gedrag

/11

1

Geachte heeril
Dank voor uw schrijven. Ik begrijp dat u een andere beslissing had verwacht.
Ik zal u een korte toelichting geven op
mijn beslissing. Indien u nader van gedachten wil wisselen, dan kunt u
mij bellen.
2

2

ijle vriendelijks
11.1

1

OpenDaar î4initerje
Arcond(ssementWarke Den
Harg
îLIv:
1
e 1

Van:l1
Verzihipen: vrijdag 11 maart
2016 1:41
11
Aan:
-

11
CC:

imijiygi.nI

PusTis/covoG

0nôerwerp: Verklaring Omtrent
het Gedrag
Geachte heer Iji
Onlangs hebben wij vanuit Justis
aangifte gedaan van 7 vervalste
opgepakt door de politie in de
Verklaringen Omtrent het Gedrag
persoon van f
(VOG). Dit is
fnrln

Via 1
gaa

jheb ik uw naam gekregen
en vandaar deze mail. Ik
zou graag hierover met u in
gesprek

Met vriendelijke groet,

Ii

Directeur sedor Produktie

Ministerie van Veiligheid en
Justitie
de screenjngsauto,jtejt
Turfmarkt 147 f 2511 DP
Den Haag Zuid 32
Postbus 20301 1 2500 EN 1
Den Haag
Justis,

2

T 070 370 71 42
rijksoverheidn/ven
Voor

een

veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor
u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent
of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt
u verzocht dat aan de afzender te melden en het beric
ht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprak
elijkheid voor schade, van welke aard ook, die verb
and houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verz
enden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not
intended for you. 1f you are not the addressee or if
this
message was sent to you by mistake, you are requ
ested to inform the sender and delete the message.
The
State accepts no liahility for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electrortic
transmission of niessages.
Ministry of Security and Justice
Dit bericht kan informatie bevatten dle niet
voor u Is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievel
ijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat
-aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid vôor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonde
n
aan het elektronisch verzenden van berichten
.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that
is not iritended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State acce
pts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the elect
roriic transmission of messages.
Ministry of Security and Justice

11

j

JJIJSTIS/JZU

Ven:

I’l
Stichting)5
vrijdag 19 februari 2016 12:17

Verzonden:
Aan:

1

1i

Productienr. 16

9
stich
I
5
tin

COVOG

Onderwerp:

5
Stichti
ngj

Bijlagen:

Geachte heer 1
Naar aanleiding van het telefonisch gesprek van 18 februa
ri jI. verstuur ik u deze mail waarin ik

volgende:

-

-

Zou u willen bevestigen dat ik u vorig jaar op
22 mei 2015 benaderd heb om de echtheid
te verifiëren van de
Verklaring Omtrent Gedrag, hierna te noeme
n VOG, van de heer[[
Ik verzoek u vriendelijk te bevestigen dat u mij
toen verklaard heeft dat die VOG vervalst was
en op het naam

van mevrouwji

]stond,

derhalve klopte “het nummer”
-

ii vraag om het

op de VOG niet.

Zou u mij ook willen bevestigen dat u mij toen heeft aangeraden
aangifte te doen bij de politie van valsheid
in geschifte dan wel fraude.

Inmiddels zijn zowel de)1
ntslagen. Beide personen betichten mij van
fraude dan wel valsheid in schrift.
Hetgeen mij verweten wordt is dat ik het VOG heb bewerk
t. Hierop wil ik u vragen het volgende te
beantwoorden.
-

-

-

Zou u mij kunnen doorgeven in hoeverre Stichting5
Is er door Stichting
een VOG aangevraagd
[

jbij de aanvraag betrokken geweest?

in 2014, zo ja, voor welke namen?

Ik wil ook heel graag weten of er in 2014 door_de_heerjl
leen VOG verklaring
aangevraagd zijn om bij 5
Stichtingj
fte werken,
Als er een VOG aangevraagd is wFTk ook heel graag weten voor
welke functie dat het gevraagd Is.

In afwachting van uw reactie verblijf Ik.

Met vriendelijke groet,

Ii
Directeur Stichti
5
ng

T: 1
M

www.sthting5

chting(5

j.nl

[fl1

Als bijlage doe ik u toekomen:
-

-

-

-

Kopie VOG van de heerj
R door de heer 1e
stijds aan de Stic
overhandigd.
htingis
Kale
aangifte die de Stichting
]heeft gedaan jegens de hee
r
3n mevrouw
Kopie van legitimatiebewijs
van de heer
Stamkaart

2

1

j

JUSTIS/JZU

-

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 15juni 2015 21:05
1

Dag1

Je kan gewoon contact opnemen met mwn melden dat
de mail echt is, En eventueel een brief dus.
Groet,

From:
JUSTISJCOVOG
Sent: maandag 15Juni 2015 14:14:20
To: ji
Sub_______________________
Goedemiddag1

1

Als het goed is, ben jij op de hoogte van de valse VOO in deze zaak.
1
gestuurd dat deze VOO vervalst is.
Afgelopen week is het COVOG gebeld door de advocaat van de heerll
De advocaat heeft van de werkgever een mail doorgestuurd gekregen van
11
1
j’ervalst is.

jieefi de werkgever per email een bevestiging

jmet de bevestiging dat de VOO van de heer

Het advocaten kantoor wil verifiren of de mail authentiek is. Zij hebben hierov
er ook[1
r mail benaderd.
KCC heefi dit gesprek aangenomen en doorgegeven aan mij, met het verzoek
om z.s.m. contact op te nemen met mevrouw

ji

heeft mij verzocht om de kwestie eerst met jou op te nemen.

Ik wil deze advocaat bellen met de bevestiging dat de mail vanji
jmnd authentiek is.
Mocht zij hier geen genoegen mee nemen, en zij het schriftelijk witt vemem
en van COVOG, dan kan ik het altijd nog een brief
aan haar bevestigen (conform het protocol, dat afgesproken is met JZU).
Groet,
1

-----Oorspronkelijk_bericht----Van:
Verzonden: vrijdag 12 juni 2015 14:38
Aan:ji
jJUSTIS/COVOG
Onderwerp: tw: vuU clnrji

1

ji
Hierbij de mail die ik verzonden heb. weet hier overigens van. De vog
is vals.

17

1

Sent with Good (w.Loodcom
)

Frorn:J JUS
TISICOVOG
.gnieiJl15 12;1C157

ugehO VOO

Justis
Turfmarkt 147 2511 DP Den
1 laag
Postbus 16115 2500 BC 1 Den
Haag

ww.jus

LIUnVC(1 iii>

tsn

Van:

JUSTIS/COVOG

ag27 mei 20 15 1”

::s

ent

afdelingsmanager COVOG
Justis
Turfrnarkt 147 12511 OP Den
Haag
Postbus 16115 2500 BC Den
Haag

LS.I1

1tip /WW\V.ILIStiS.i1I/>

.iiinven.nl>

Van: 1
JUSTIS/COVOG
Verzon en: woensdag 27 mei
2015 10:31
Aaaistichting
ç
.nl
Onderwerp: FW: VOO dhr
1
Urgentie: Hoog
Geachte heer
Naar aanleiding van uw ond
erstaande melding, bericht ik
u het volgende.
De door u bijgevoegde kopie van
de VOO is inderdaad vervalst.
gedrag verleent, Integendeel,
Er is aan de heer 1
eerdere aanvragen voor een
geen verklar:ng omtrent het
VOG voor hem met hetze
kenmerk dat op deze VOO staa
e
rofiel zijn afgewezen, 1-let
t heeft betrekking op de VO
G
die aan Mevr, 1
werkzaam is. Blijkbaar is deze vog
is toegezonden en die ook bij u
gebruikt om een vervalsing te
vervalsing.
maken. Ik gee u rn overweging
aangifte te doen van deze
Ik hoop u hiermede voldoende te
hebben geïnformeerd.
‘

M.v.g.

2

afdelingsnianager GO VOO

Justs
Turfmarkt 147 2511 UP Den Haag
Postbus 16)15 2500 BC Den Ilaag
1

VWW.IUSNS Ii -flhILJ:/,u’W
\v.llISIIs.fl

1/>

Van: tvlevr 1
Verzonden: vrij ag22 mei 2015 12:54
Aan: Frontdesk JUSTIS JUSTIS
CC:R
t@5ticht.!1ES
Onderwerp: \‘OG dhr. 1
Urgentie: Hoog

n sticlit.in

-

Geachte heer k1

ILhl<majtO!1

jstich1ing5

J

Zoals is overlegd met dhr.

j zenden wij ii de VOO van dhi F1

1

Wij vermoeden dat deze verklaring verv
alst is, en verzoeken u e.e.a. na te gaan en
dhr.[
hierover te informeren.
Is
ZiJn 11
tclnr:
Met vriendelijke groei,
Mevril
Medewerkster Zorgadministatic
Tel:jl

[Blue Point)<hHn://wwwsiichtn
Jijl/

>

wv
Maandag en vrijdag atwezig.

3

kdirecteur van de Stichting

______

11

JUSTIS/JZIJ

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
1

Ii

-

JUSÏLS/COVOG

vrijdag 12juni 2015 14:39

Ii

JUSTIS/COVOG
RE Melding over Vervalste VOG in de zaak

Ii

zie eerdere mail die ik net verzond. Graag even met afslernn,an voordat
je antwoord.

Groet,

Ii

1

Sent wilh Good (www.good.com)
Frorn:I1
Sent: buHutwaj
To: 1
Cc

SubL.

JUSTtS)COVOG
l5 12:46:06
IJUSTIS/COVOG
1JUSTIS/COVOG
Jvalslo VOG In de zaak 1

i julii

Hol
Onderstaande e-mails krijg ik doorgestuurd van KCC.
Vanmorgen heb ik het in het seniorenoverleg besproken maar niemand
kent deze kwestie.
Kan jij mij up to date brengen, zodat Ik de advocaat hierover kan spreken?
Heb )ij een email in deze kwestie gestuurd?
Alvast bedankt,
Groet

Ii

Van: i
I-JUsfls/KCC
VerzoL. terdag 11 juni 2015 11:34
Aan:jj
tUSTIS/COVOG
CC:________________________________
Onderwerp: Inzake: Melding COVOG
Vervalste VOG! andere naam op VOGI Alertheld
1
Urgentie: Hoog
-

Hol t11
1
Z
_
__________
ie
__________:
____
Er ç dphirtg n knni ‘JpG verzonden waarop een andere persoon Is
gescreend door COVOG dan op de kopie VOG staat vermeld
In 1
1
persoonlijk contact heeft gehad met de verkgeve en hierover heeft
gesproken.
Nu belt de advocaat mwnamensl1

da naam dle In de kopie VOG staat).

Ik weet niet welk advocateribureau het is wel dat ene mw heeft gebeld namens
een adiocatekanoor,
Kunnen jullie hier naar kijken?
Groet1

Van:

Ii

I-JUSTIS/KCC

VerzonOen: oonderdag II lunl 2015 9:47
Aan 1

CC:

JUSTIS/COVOG

Ond_____________________________________
Hallo1
Graag aandacht voor onderstaande melding, betreft een gevoelige kwestie.
Als het e.e.a. niet duIdelijk Is hoor Ik het graag.
Alvast bedankt voor de tIjd en aandacht!
P. 1

is vandaag en morgen slechts tot half 1 telefonisch te bereiken

Seslo tweedeijn,

--Ideni cailo
C all-nr
Tijdstip 1 1-6-2015 94443
Agent:
-

—•---—

-

Proces: COVOG
Meldingtitel: Overig
Melding zie
Zojuist het a voca errkantoo
r van de he
de bevestiging dat de VOO
van de heer
-

gesproken Zij hebben van
de werkgever een mail door
gestuurd gekregen van
rvatsl is.

Het advocaten kantoor wU verrf
ieren of de mail authentiek
is. Zij hebben hierover ook
ik heb zet niks gezegd in dit
gesprek, t verzoek is om zsm
contact op te nemen met 1
bevestigen.
8ijlagerm:

met

er mail benaderd.
uwjof In ieder geval de mail
aan te

Meidinglype: Telefoon
Zaaknummer

-t

Contactpersoon;
CTR-rrummer k ee een euze
Notaris: tot half 1 bereikbaar
Kantoor: advocaten kantoor
Plaats:
Teleton
E-mail:

———-—

—----——
-—-

-

-

—Reeds ondernomen acties—-——--—-——————---—

---

U wordt verzocht op bovens
taande met ding actie te ond
ernemen en het resultaat of
te maken. We zuilen dan het
de afrnetding aan de hand
resultaat terugkoppeten of
van hei caiI-nurnmer bij ons
de melding afsluiten.
kenbaar
Met vriendelijke groet,
CC Dienst Justi

2

,

——

-

ti

wI)

u de VO6

dbr.

[1
g

di.rI1

j recteur ‘in

In var vw anstaeri roJd
Iri, berIcht Ik u het vnda.
D c$cor u bjie
lçop
J
vn
de
vo
i
derdaad rvlt, Er an da haar
omret het
‘erIcorrt,
geen vkrtrg
1t
onde
el,
eer
zJti
flet kthmcirk d op deze Vt e rren voor een VOG vei Iltn mpt tiItd
ii het brkkjn9 op de
VOG
dle
n
ver I. ljçar la de ‘ pbru
lk om een Yin e maker),
deze ver’alin.
k oef u

r oe rzn.en en cJle Ok
Ij
overvcir aangIfte te dccn

lo

Ik høo u tilermede ydr
M, vg
fTsma O3yx

)ukr

-

dhr[

J eden

Turrr’rarkt
1’
125L1
DP
Niag
esua 1’i 5 IZoO c1 iDen
o ii

V IULTJ EK1fl

An: rctdeic JUSTS
)‘JSTIS

Fs cIerle8d nt

GeI3cht heer
Zoa1

ndiijkc rot,

11

wij verrneden t deze vrklrIn r,a!st
is ri verzoeken u e.ee.
SchtIng[
jieraerte InFornerca.
Zm teLnr.
M

Mvr
MkwtksLer Zorg mmbtr
Te[{Ï

Zh

USTIS/JZU

Van:
Verzonden;
Aan:

Ii

Onderwerp:
Bijlagen:

FW: Vervalste VOG andere naam op VOG/Alertheid
scart
Terugkoppeling overleg 3 gevoelige VOG-zaken

d6rerd 13 februari 2ö0 1S:33

1 JIJSTIS/JZU
Ii

1

m.b.t. vervalste VOG

r

Met vriendelijke groet,

Senior Adviseur Uitvoeringsbeleld

Dienst Justis
Justitiële uitvoerlngsdjenst Toetsing, Integriteit en
Screenlng
Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid
Turfmarkt 147 1 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 20300 1 2500 EH 1 Den Haag

.nI

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

rj
Van:I1

IJUSTIS/JZU

Verzonden: donderdag 25 februari 2016 12:31
Aan:11
JUSTlS/iZU
Onderwerp; RE; Vervalste VOG andere naam op VOG/AlertF
-ieid scart[1
Hoi
In mail hieronder onder 1 de laatste afspraken dle toen
gemaakt zijn m.b.t. de vervalste VOG.
Het lijkt mij wenselijk even rnetjl
jaf te stemmen of ook nu de werkgever informatie vraagt
JZU moet
reageren of dat KCC of COVOG dat in afstemmIng met
JZU doet.
Ik weet niet of dat protocol er inmiddels is.

1

Adviseur uitvoeringsbeleid

Hoijl
Kunnen jullie beoordelen welke informatie verstrekt
ken worden.

Adviseur uitvoeringsbeleid
vennl
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Justis
Bezoekadres: TurFmarkt 147 1 2511 DP Den Haag
Correspondentieadres: Postbus 20300 2500 EH Den Haag
1
1
Website: wwwjustisnl
Van: 1
JUSTIS/COVCG
Verzonder: dinsdag 23 februari 2016 7:34

Aan:
JUS11S/JZU
Onderwerp: t-vv: veniaiste vut., andere naam op VOG/Alertheid
scart 1

Ii
k heb opnieuw een mail gehad van de werkgever van de
heer 1
die hierbij met het verzoek of jij dit verder wil behandelen?
1
Groet

atdelingsmanager COVOG
Justis

Turfmarkt 14? 2511 OP 1 Den Haag
Postbus 16115 1 2500 BC 1 Den Haag

www.justlsnl

VanT
I.JUSTISJCOVOG
Verzonden: donderdag 2 juli 2015 10:51
A[
vi
JUSTIS/COVOG

Onderwerp: FW: Vervalste VOG andere naam op VOG/Alertheid
scart
Ter info.
Van:
JUSTES/JZIJ
Verzonden: donderdag 2 juli 201S 10:39
1
Aan:
CC:
-.

3

Ilet op

de onderstaande mail veeg Ik

Hoi
In vervolg op onderstaande
een advocaat of bericht van ; Ingeval jullie nog iets ontvangen in de zaak
zijn werkgever) graag dit
met COVOG en j]op
meteen naar )ZU d i
de reactie reageren.

( telefoonJ e-rnail van hem of
uren. )ZU zal vervolgens
in overleg

wr uitvoerir
ven.n

i

Ministerie van Veiligheid en
Justitie
Dienst Justis
Bezoekadres: Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Correspondentieadres: Pos
tbus 20300 2500 EH
Den Haag
Website: www.justis.nl

Van;E]- JUSTIS/KCC
Verzonden woon
)USTIS/KCC

Urgentie: Hoog
Hol

De heer 1
heeft gebeld
Hij heeft n screenshot ges met KCC 1
Hij klaagt Justis aan voor (zotuurd (zie bi) age van de email verzonden door
als hij het noemt) “Valshe
naar zijn werkgever.
id In geschrifte”.
Hij klaagt over het feit dat
in de mail staat vermeld
waarom hij In het verlede
En dat dit volgens hem schend
n geen VOG heeft gehad.
ing van zijn privacy is.
Kun jij dit ook meenemen
in scert 1
Wij communiceren niets naa
r buiten.
-
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