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BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 24 maart 2010
Hierbij doe ik u toekomen het eindrapport «Partner in beleid».1 Dit rapport
is opgesteld in het kader van het Programma versterking juridische functie
Rijk onder voorzitterschap van de heer mr. E.M. d’Hondt en schetst de
maatregelen ter uitvoering van het kabinetsstandpunt inzake het rapport
van de Visitatiecommissie Juridische functie en Wetgeving (kamerstukken
II, 2007–2008, 31 201, nr. 32).
Het programma omvat tevens een aantal maatregelen met betrekking tot
de versterking van de juridische functie in het kader van de nota Vernieuwing Rijksdienst (kamerstukken II, 2007–2008, 31 201, nr. 3), zoals samenwerking van beleid, wetgeving en uitvoering, het ontwikkelen van een
systeem voor juridische kwaliteitsborging, het versterken van de positie
van de Rijksoverheid op de arbeidsmarkt voor juristen en het verbeteren
van de juridische opleidingsmogelijkheden voor juristen en niet-juristen
bij de Rijksoverheid.
Belangrijk uitgangspunt van het rapport is dat het juridische advies een
integraal onderdeel vormt van het beleidsproces en dat juristen vroeg in
de fase van beleidsvorming al betrokken dienen te zijn. Juridische
aandachtspunten en vroegtijdige betrokkenheid dragen bij aan de kwaliteit van besluitvorming. Samenwerking staat in het rapport centraal. Dat
kan vorm krijgen door bundeling van expertise of de gezamenlijke uitvoering van bijzondere wetgevingsprojecten en andere juridische werkzaamheden.
Als resultaat van het programma is inmiddels een mobiliteitsnetwerk voor
juristen opgezet en is per 1 september 2009 de Academie voor overheidsjuristen van start gegaan. Daarnaast zijn kwaliteitscriteria voor de juridische werkprocessen geformuleerd en is de taakopdracht van de Interdepartementale Commissie voor Constitutionele aangelegenheden en
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Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
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Wetgevingsbeleid uitgebreid tot departementsoverschrijdende juridische
zaken.
De minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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