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Regeling van de Minister van Justitie van 13 februari 2014
tot wijziging van de Regeling Inlichtingen justitiële
documentatie
DE MINISTER VAN JUSTITIE,
In overweging genomen hebbende:
Dat het wenselijk is dat de Gouverneur, de kabinetsformateur
respectievelijk de minister-president in het kader van het onderzoek naar
de benoembaarheid van een of meer kandidaat-ministers en de kandidaatgevolmachtigde minister beschikken over gegevens van de justitiële
documentatiedienst met betrekking tot deze kandidaten;
Gelet op artikel 13 van de Landsverordening op de justitiële
documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag;
BESLUIT:
Artikel I
Artikel 3, derde lid, van de Regeling Inlichtingen justitiële documentatie
komt als volgt te luiden:
3. de Gouverneur, de kabinetsformateur, respectievelijk de ministerpresident in verband met het onderzoek naar de benoembaarheid van een
of meer kandidaat-ministers en van de kandidaat-gevolmachtigde
minister;
Artikel II
1. Deze regeling treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad is geplaatst,
in werking met ingang van de eerste dag van de zevende week na de
datum van bekrachtiging.
2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze regeling:
a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de
beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak
aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de
Staatsregeling; of,
b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze
regeling niet verenigbaar is met de Staatsregeling.
Deze regeling zal met de toelichting in het Afkondigingsblad worden
geplaatst.
De Minister van Justitie
Uitgegeven de vierentwintigste februari 2014
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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TOELICHTING
Bij landsbesluit van 22 mei 2013 (Landscourant 2013, nr. 11) zijn in het
kader van de bevordering van de integriteit van het openbaar bestuur
regels vastgesteld met betrekking tot de beoordeling van de
benoembaarheid van kandidaat-ministers en van de kandidaatgevolmachtigde minister, waaronder zijn of haar plaatsvervanger. In
aansluiting op deze regels, in het bijzonder de Richtlijnen inzake de
onverenigbaarheid van belangen en functies in het kader van de
benoeming van ministers en de gevolmachtigde minister (onder 1.5), is de
onderhavige regeling gewijzigd in die zin dat de Gouverneur, de
kabinetsformateur en in voorkomende gevallen de minister-president in
het kader van de screening van kandidaat-bewindslieden en van de
kandidaat-gevolmachtigde minister kunnen beschikken over gegevens van
de justitiële documentatiedienst, die hen door de procureur-generaal
worden verstrekt. Daarmee is de screeningsprocedure voor kandidaatbestuurders nader in de regelgeving verankerd.

De Minister van Justitie
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