
 
 

 

No.  

BESLUIT HOUDENDE 

Wijziging van de vervangingsregeling in geval van  

tijdelijke afwezigheid van een minister 

 

 

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken  

d.d. 9 april 2020, kenmerk 3730814; 

Overwegende dat het wenselijk is de regeling voor de vervanging van een minister 

in geval van tijdelijke afwezigheid te wijzigen; 

Gelet op de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet; 

 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 

  

 

Artikel I 

Het koninklijk besluit van 26 oktober 2017, nr. 2017001818, wordt als volgt 

gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onderdeel d, komt te luiden: 

d. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door mr. dr. F.B.J. 

Grapperhaus; 

2. Onderdeel q vervalt. 

 

B  

 

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het eerste en tweede lid komen te luiden: 

1. In afwijking van artikel 1 en artikel 2, onder c, d en g, wordt, voor zover het 

de uitvoering van de Wet veiligheidsonderzoeken en de Wet op de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten 2017 en de hierop gebaseerde regelgeving betreft, bij 

tijdelijke afwezigheid Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties vervangen door mr. F.B.J. Grapperhaus en Onze Minister van 

Defensie door mr. F.B.J. Grapperhaus en worden hiervoor bij gelijktijdige 

afwezigheid Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 

Onze Minister van Defensie vervangen door mr. dr. F.B.J. Grapperhaus en bij 

diens afwezigheid door drs. S.A. Blok.   

2. In afwijking van artikel 1 en artikel 2, onder c, onverlet het vorige lid, wordt, 

voor zover het terrorismebestrijding betreft, ten aanzien van aangelegenheden 

betreffende het werkterrein van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 

en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en de Algemene 
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Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en andere onder de verantwoordelijkheid van 

Onze Minister van Justitie en Veiligheid of Onze Minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties ressorterende diensten en instellingen, bij tijdelijke 

afwezigheid Onze Minister van Justitie en Veiligheid vervangen door drs. K.H. 

Ollongren en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door 

mr. F.B.J. Grapperhaus en worden hiervoor bij gelijktijdige tijdelijke afwezigheid 

Onze Minister van Justitie en Veiligheid en Onze Minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties vervangen door drs. S.A. Blok. 

2. Het derde lid vervalt. 

3. Het vierde lid wordt vernummerd tot het derde lid. 

 

 

Artikel II 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de 

Staatscourant en werkt terug tot 14 april 2020. 

 

 

Onze Ministers zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat zal worden 

geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 

in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de 

Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de 

ministeries. 

 

 

 

 

 

 

DE MINISTER-PRESIDENT,  

Minister van Algemene Zaken, 


