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Geachte heer Procee, 

Dank voor uw brief van 3 juli 2008. Hiermee antwoord ik u, met excuses voor de ontstane 
vertraging, op deze brief. 

U geeft aan dat ambtenaren van de Dienst Regelingen geen toegang hebben tot het 
Justitieel Documentatie Systeem. Dit brengt naar uw mening met zich dat zij hun taak niet 
volledig en goed genoeg kunnen vervullen. Immers op grond van de artikelen 79 en 80 
van de Flora- en faunawet kan een ontheffing of vergunning onder voorwaarden worden 
verleend en kunnen deze ook worden ingetrokken. Zo kan tot intrekking van de 
vergunning of ontheffing onder meer worden overgegaan als de houder daarvan 
onherroepelijk is veroordeeld of indien tegen hem een strafbeschikking is uitgevaardigd 
voor het plegen van bepaalde strafbare feiten. 
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Het is juist dat mijn ambtenaren geen rechtstreekse toegang hebben tot het Justitieel 
Documentatie Systeem. Mijn ambtenaren kunnen echter wel inzage krijgen in relevante 
gegevens uit dit systeem, dit na tussenkomst van de Justitiële informatiedienst of het 
Openbaar Ministerie. Het is in dit geval op grond van artikel 13 van het Besluit justitiële 
gegevens aan de Minister van Justitie om desgevraagd justitiële gegevens aan de Dienst 
Regelingen te verstrekken. Deze verstrekking wordt gedaan door de Justitiële 
informatiedienst. Strafvorderlijke gegevens kunnen op grond van artikel 39f van de Wet 
justitiële gegevens worden verstrekt door het Openbaar Ministerie (OM). Er is dus 
weliswaar geen rechtstreekse toegang door ambtenaren van de Dienst Regelingen tot het 
Justitieel Documentatie Systeem, maar de benodigde informatie kan wel aan de Dienst 
Regelingen worden verstrekt. In de praktijk gebeurt dit ook, waardoor de Dienst 
Regelingen de aldus verkregen gegevens kan gebruiken bij beslissingen inzake het 
verlenen en intrekken van ontheffingen en vergunningen op grond van de Flora- en 
faunawet. 
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