
 

ST. MAARTEN 

Ministerie van Algemene Zaken   

Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving 

De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving is op zoek naar een: 

 
Wetgevingsjurist 

 
Organisatie 

De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving heeft 3 kerntaken, namelijk bestuurlijke en juridische advisering, 
centrale wetgevingsfunctie en procesvoering. De afdeling kent 17 formatieplaatsen en bestaat uit de sectie 
Juridische Zaken en de sectie Wetgeving. 
 
Functie-inhoud 
Je werkt als wetgevingsjurist bij de sectie Wetgeving, afdeling Juridische Zaken en Wetgeving. De afdeling zet zich 
onder meer in voor een zo hoog mogelijke wetgevingskwaliteit voor de overheid van Sint Maarten, waarvoor de 

Minister van Algemene Zaken eindverantwoordelijk is. Hiertoe toets je voorgenomen wetgeving van de ministeries 
aan onder meer vragen als: voldoet de wet aan de Staatsregeling en aan internationale verplichtingen? Legt de 
wet geen nodeloze lasten op? Is de wet uitvoerbaar en handhaafbaar? Of is er misschien een alternatief voor 
wetgeving? Daarnaast ontwikkelen we overheidsbreed wetgevingsbeleid en de instrumenten waarmee we de 
wetgevingskwaliteit bevorderen, zoals de Aanwijzingen en het Draaiboek voor de regelgeving. 
 

Je bent trekker en eigenaar van een of meer dossiers. Je toetst de kwaliteit van wet- en regelgeving van 
verschillende ministeries en onderhoudt de contacten hierover met vertegenwoordigers van ministeries. Je leidt 
verschillende projecten voor de ontwikkeling van wetgevingsbeleid en neemt deel aan interdepartementale werk- 
en projectgroepen op dit vakgebied. Jouw werk speelt zich af in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving die je 
scherp houdt en uitdaagt. In deze functie combineer jij je vermogen tot samenwerking, creativiteit en flexibiliteit 
tot een krachtige mix. Je bent niet bang om als het moet stevig op te treden en hebt de bestuurs- en 
organisatiesensitieve voelsprieten die daarvoor nodig zijn. 

 
Functie-eisen 

- Een voltooide academische juridische opleiding en relevante wetgevingservaring in een vergelijkbare juridische 
functie; 

- Bij voorkeur ervaring met de ontwikkeling van beleid en wetgeving en de sturing van het 
besluitvormingsproces op verschillende complexe multidisciplinaire beleidsterreinen; 

- Kennis van methoden en technieken voor effectieve wetgeving of beleid; 

- Kennis van wet- en regelgeving en procesrecht van Sint Maarten; 

- Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en omgevingsbewust;  

- Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid, zowel in de Nederlandse als Engelse taal; 

- Scherp analytisch vermogen. 
 
Competenties 
Je bent van nature een daadkrachtig, zelfstandig en besluitvaardig persoon. Je bent pragmatisch en 
resultaatgericht. Je beschikt over communicatieve vaardigheden en je kunt goed samenwerken. Flexibiliteit is 
geen enkel probleem en je bent bereid om net dat stapje extra te zetten. 

 
Informatie 

Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, Minimaal NAf. 5.092,00 - maximaal NAf. 

9.821,00 bruto per maand bij een volledige werkweek. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met 

mevrouw mr. Jennifer Fer-Pawirodihardjo, Afdelingshoofd Juridische Zaken en Wetgeving via e-mail: 

Jennifer.fer@sintmaartengov.org. 

 
Indien je wilt solliciteren, kun je ter attentie van de Minister van Algemene Zaken, naar 
careers@sintmaartengov.org en een motivatiebrief en CV sturen. De sluitingstermijn van de vacature is bepaald 
op 16 april 2019. 
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