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Kan ik jou
vertrouwen?

Die vraag schiet veel mensen weleens door
het hoofd.
Bijvoorbeeld als ze een nieuwe collega zoeken, een
trainer voor de pupillen of een beveiliger van het
bedrijfspand. Logisch, want het is spannend om
met nieuwe mensen in zee te gaan. De samenleving
vraagt om houvast op dit vlak. En Justis beweegt zich
in het hart van die lastige afweging.
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Zorgvuldig risico’s verkleinen

Screenen raakt mensen

Bij Justis screenen we mensen en organisaties. Dit doen we op verzoek van overheden,
bedrijven en particulieren. Zij gebruiken onze producten om te bepalen of zij met een
persoon of organisatie in zee willen. We kunnen daarbij geen garanties geven. Want
het gedrag van mensen is nooit helemaal te voorspellen. Wel kunnen we met
screening risico’s verkleinen. Denk aan het risico op misbruik van kwetsbare mensen,
het uitbuiten van werknemers of het witwassen van crimineel geld. De kracht van
screenen is dat we leed bij mensen kunnen voorkomen.

Wat wij doen heeft impact op het leven van mensen. De ene keer is dat heel direct.
Bijvoorbeeld als iemand een felbegeerde baan alleen krijgt met een Verklaring
Omtrent het Gedrag. Of als een naamswijziging iemand helpt een misbruikverleden
een plek te geven. De andere keer is de impact indirect. Zo kan een Bibob-advies
voorkomen dat de overheid witwaspraktijken faciliteert. En zorgt de garantstellingsregeling curatoren ervoor dat minder mensen schade lijden bij faillissementsfraude.
Screenen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Die verantwoordelijkheid
voelen we elke dag.

Omgekeerd beschermen we mensen ook tegen uitsluiting door de samenleving.
Want als je een keer in de fout bent gegaan, verdien je in principe een tweede
kans. Maar alleen als dat veilig kan. We wegen dit soort belangen tegen elkaar af.
Het maakt ons werk veelzijdig en bijzonder.

Vakkennis en data combineren
Om te kunnen screenen hebben we toegang tot informatie in justitiële, fiscale
en bestuursrechtelijke systemen. Wij beoordelen en interpreteren deze informatie
met in ons achterhoofd: wat wil deze persoon of organisatie gaan doen? Door onze
vakkennis met de juiste data te combineren, komen we tot een zorgvuldig besluit of
advies. We houden ons hierbij aan strenge regels, bijvoorbeeld over privacy. De wet
schrijft voor welke bronnen we mogen raadplegen.
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In dienst van de samenleving
Met de kennis en ervaring die we de afgelopen vijftien jaar hebben opgebouwd,
weten we inmiddels goed hoe we risico’s kunnen inschatten. Maar we willen meer
dan ons werk goed doen: we willen bieden wat de samenleving nodig heeft. Daarom
denken we voortdurend na over de ontwikkeling van ons vak, benutten we nieuwe
technologische mogelijkheden en kijken we met onze partners hoe we door slim
samen te werken de impact van ons werk kunnen vergroten.
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“Het mooie van de garantstellingsregeling
curatoren is dat we de onderzoeken naar
faillissementsfraude die misschien niet direct
tot resultaat leiden, toch kunnen uitvoeren.
Dat geeft vooral voldoening bij zaken die
maatschappelijke impact hebben en waarvan
je denkt: het kan toch niet waar zijn dat we
daar niks aan doen!”
Flip Schreurs | Curator
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Onze diensten en producten

VOG

1

2

Verklaring Omtrent
het Gedrag
Onze Verklaring Omtrent het Gedrag vergroot het
vertrouwen dat kwetsbare mensen, vertrouwelijke
gegevens, geld en goederen in goede handen zijn.

Gedragsverklaring
aanbesteden
Met de gedragsverklaring aanbesteden stimuleren
we dat de overheid zakendoet met betrouwbare
partners.

Toezicht op rechtspersonen

FAIL

LIET
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Wet wapens en munitie
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Bibob

3
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Met onze Bibob-adviezen voorkomen we dat de
overheid criminele activiteiten mogelijk maakt. Zo
dragen we bij aan de integriteit van het openbaar
bestuur.

Met onze risicomeldingen en netwerktekeningen helpen
we onze ketenpartners bij het bestrijden van fraude,
drugshandel, witwassen en andere vormen van misbruik
van en door rechtspersonen.
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Door zorgvuldig te screenen, voorkomen we dat wapens
en munitie in de verkeerde handen vallen en bestrijden
we illegaal wapenbezit.

Garantstellingsregeling
curatoren
Met de garantstellingsregeling curatoren pakken we
onbehoorlijk bestuur bij faillissementen aan en komen
we op voor de rechten van schuldeisers.
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“Sinds ik bij het Centrum Veilige Sport Nederland
werk, ben ik me ook in mijn privéleven veel meer
bewust van het gemak waarmee we zomaar
aannemen dat het wel goed zit bij de club waar
onze kinderen sporten. Ik wil graag deze naïviteit
wegnemen en de gratis VOGs voor vrijwilligers
promoten.”
Astrid Cevaal | NOC*NSF
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Onze diensten en producten
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Buitengewoon
Opsporingsambtenaren
Met onze aktes van opsporingsbevoegdheid en insignes
kunnen boa’s betrouwbare hulp bieden bij het handhaven
van de lokale orde en veiligheid.

Gratie
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Bijzondere opsporingsdienst
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Door medewerkers van een bijzondere opsporingsdienst
opsporingsbevoegdheden te geven, helpen we criminele
activiteiten op het spoor te komen.

Door gratieverzoeken te behandelen, dragen we bij aan
een rechtvaardige, menselijke en doelmatige uitvoering
van straffen.

Naamswijziging
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Door zorgvuldig te besluiten over naamswijzigingen,
helpen we mensen die gebaat zijn bij een wijziging
van hun achternaam.

Beveiliging en recherche
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Door te screenen bewaken we de betrouwbaarheid en
deskundigheid van particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus.
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“De beëdiging van buitengewoon opsporingsambtenaren bij NS is elke keer een prachtig
moment. De boa’s die beëdigd worden, hebben
een pittige opleiding afgerond, zijn gescreend
door Justis en leggen tijdens een feestelijke
bijeenkomst, onder toeziend oog van een
introducé, de eed af. Dat formele karakter is
een waardige start voor het werken bij NS.
Je staat nu ergens voor, hebt het uniform aan en
bent het visitekaartje van deze grote organisatie.
Onze nieuwe collega’s zijn door al deze factoren
zichtbaar trots.”
Marja van Hoorn | Nederlandse Spoorwegen
Marja is op 24 maart 2020 onverwacht overleden. In overleg met haar echtgenoot en NS hebben we besloten
haar bijdrage aan onze brochure toch te plaatsen.
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“Screenen is een ingewikkeld vak, waarin we een
precair evenwicht bewaren tussen het belang van
de samenleving en het belang van het gescreende
individu. Dat stelt ons soms voor lastige afwegingen.
Mag iemand die vroeger depressief is geweest een
wapenvergunning krijgen? Moet je iemand die vijf
jaar geleden voor fraude is veroordeeld en bij een
verzekeraar wil gaan werken, een VOG weigeren?
Screenen gaat over het beschermen van de samenleving, de rechtsstaat én het individu. Het gaat erom
dat je weet wat je kunt verwachten van partijen en
mensen met wie je werkt en zakendoet.”
Iep Visser | Algemeen directeur Justis
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Meer weten?

Justis.nl
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