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Intitulé

: Ministeriële Regeling ter uitvoering van artikel 12, eerste lid, onderdeel b, en derde lid, en artikel 13 van de
Landsverordening op de justitiële documentatie en op de
verklaringen omtrent het gedrag (AB 1989 no. GT 83)

Citeertitel: Regeling inlichtingenverstrekking justitiële documentatie
Vindplaats : AB 1991 no. GT 38
Wijzigingen: AB 2001 no. 60; AB 2010 no. 4
====================================================================
Artikel 1
1. Aan de rechterlijke ambtenaren, verbonden aan gerechten van
Nederland of de Nederlandse Antillen of van enig land, waarmede een
overeenkomst bestaat betreffende de uitwisseling van gegevens over
strafrechtelijke veroordelingen, worden inlichtingen verstrekt uit het
strafkaart-systeem, alsmede over gegevens die in de strafregisters
zijn opgenomen of daarin opgenomen zijn geweest. Voorts kunnen inlichtingen worden verstrekt omtrent aanhangige strafzaken.
2. Gelijke inlichtingen als in het eerste lid bedoeld, kan de
procureur-generaal verstrekken ten behoeve van andere buitenlandse
rechterlijke ambtenaren, indien dit naar zijn oordeel wenselijk is in
het belang van een juiste rechtsbedeling.
Artikel 2
Als instellingen en personen, bedoeld in artikel 12, derde lid,
van de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (AB 1989 no. GT 83) worden aangewezen:
a. de Stichting Reclassering en Kinderbescherming;
b. de directeur van het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal;
c. de psychiaters en psychologen, aan wie door de rechter of het openbaar ministerie het uitbrengen van rapport wordt opgedragen, of die
bij rechterlijke beslissing met enig toezicht op een veroordeelde
zijn belast.
Artikel 3
De procureur-generaal is voorts bevoegd uit inlichtingen van de
justitiële documentatiedienst gegevens te verstrekken aan:
a. de hoofden van dienst en hoofdambtenaren van het Land in verband
met de benoeming en het ontslag van ambtenaren of de indienstneming
en het ontslag van personeel op arbeidsovereenkomst, zomede in verband met het nemen van disciplinaire maatregelen tegen onder hen
ressorterend personeel;
b. de directeur van de Directie Personeel en Organisatie in verband
met personeelsaangelegenheden van het Land en de op openbaar gezag
ingestelde rechtspersonen;
c. het commandement der Zeemacht in de Nederlandse Antillen, indien en
voor zover de gegevens in het belang van de taakvervulling van deze
dienst nodig zijn;
d. de Veiligheidsdienst, indien en voor zover de gegevens in het belang van de taakvervulling van deze dienst nodig zijn;
e. het overheidsbureau, dat adviseert inzake emigratie of plaatsing
van personeel in het buitenland of in een van de andere rijksdelen;
f. consulaten in verband met te verlenen visa;
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g. de autoriteiten in Nederland en de Nederlandse Antillen, die inlichtingen verzoeken in verband met vestiging in die landen;
h. het Kabinet van de Gouverneur van Aruba en de minister van Justitie
in verband met visum- en paspoortaanvragen;
i. de minister van Algemene Zaken of de persoon door deze gemachtigd
in verband met personeelsaangelegenheden van de weerkorpsen;
j. het hoofd van het meldpunt ongebruikelijke transacties;
k. de president van de Centrale Bank van Aruba.
Artikel 4
1. Indien op grond van het in artikel 3 bepaalde inlichtingen
worden gevraagd en de procureur-generaal bevindt, dat de persoon op
wie het verzoek om inlichtingen betrekking heeft, wordt verdacht van
een strafbaar feit dat zou kunnen leiden tot een strafrechtelijke beslissing die bij de beoordeling van de te verstrekken inlichtingen in
aanmerking zou worden genomen, is de procureur-generaal, indien hij
daartoe bepaaldelijk termen vindt, bevoegd aan degene die het verzoek
om inlichtingen heeft gedaan, mede te delen, dat nog een strafzaak
hangende is.
2. De door de procureur-generaal te verstrekken inlichtingen kunnen mede omvatten de gegevens die in de strafregisters zijn opgenomen
geweest.
Artikel 5
Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling inlichtingenverstrekking justitiële documentatie.
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