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Regeling van de Minister van Algemene Zaken van 14 april 
2014, inzake interdepartementale commissies (Regeling 
interdepartementale commissies) 
 

 
DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, 

 
 In overweging genomen hebbende: 
 

 dat het wenselijk is algemene regels op te stellen voor de oprichting van 

interdepartementale commissies om de kwaliteit en eenheid van dergelijke 

commissies beter te waarborgen; 

 

 Gelet op artikel 20, tweede lid, van de Landsverordening inrichting en 

organisatie landsoverheid; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1 

 

Een interdepartementale commissie is een commissie waarin meer dan 
een ministerie is vertegenwoordigd en waarvan meer dan de helft van de 
leden ambtenaar bij een ministerie is.  

 

Artikel 2 

 

 1. Een interdepartementale commissie wordt slechts ingesteld wanneer 
geen eenvoudiger alternatief voorhanden is.  
 2. Het hoofd van de afdeling Binnenlandse Aangelegenheden en 

Koninkrijksrelaties adviseert over de mogelijke alternatieven als bedoeld in 
het eerste lid aan de minister. 

 

Artikel 3 

 

 1. Bij ministeriële beschikking kan een interdepartementale commissie 
worden opgericht. 
 2. De oprichting van een interdepartementale commissie vindt plaats 
met instemming van de ministerraad mede op basis van het advies als 
bedoeld in artikel 2, tweede lid. 

 3. De ministeriële beschikking tot oprichting van een 
interdepartementale commissie bepaalt ten minste: 
 a. de naam en voor zover relevant de afkorting van de 
interdepartementale commissie; 
 b. de benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter;  
 c. de samenstelling van de interdepartementale commissie; 

 d. voor zover relevant de benoemingsprocedure van de overige leden;  

 e. voor zover relevant de vaststelling van de bezoldiging bij ministeriële 
beschikking; 
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 f. een zoveel mogelijk op resultaat gerichte en toetsbaar geformuleerde 

taakopdracht met vermelding van diegenen die voor uitvoering 
zorgdragen;  
 g. de wijze waarop en de frequentie waarmee verantwoording aan de 
minister wordt afgelegd; 

 h. een instellingsduur; en, 
 i. vermelding van het ministerie waaronder de interdepartementale 
commissie ressorteert.  
 4. De ministeriële beschikking tot oprichting van een 
interdepartementale commissie wordt geplaatst in de Landscourant. 
 5. Een kennisgeving van de oprichting wordt gemeld bij de afdeling 
Binnenlandse aangelegenheden en Koninkrijksrelaties.  

 

Artikel 4 

 

 Bij de samenstelling van interdepartementale commissies wordt met het 

volgende rekening gehouden: 

 a. een lid draagt zorg voor doelmatige vervanging;  
 b. waar mogelijk worden functionarissen in plaats van personen 
benoemd; en, 
 c. volstaan wordt met hoogstens een lid per ministerie, dat met diens 
stem het ministerie  vertegenwoordigt. 

 

Artikel 5 

 

 De interdepartementale commissie zorgt er na oprichting in ieder geval 

voor dat: 
 a. een secretaris wordt aangewezen; 
 b. contactgegevens van de leden van de commissie worden bijgehouden; 
 c. de bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgesteld, 

evenals de interne taakverdeling; 
 d. periodiek een werkplan en vergaderschema wordt opgesteld; en, 
 e. de werkzaamheden worden afgestemd met commissies die een 

verwant werkterrein hebben. 

 

Artikel 6 

 

 1. Interdepartementale commissies overleggen periodiek aan de 
minister:  
 a. een periodiek verslag; 
 b. een verantwoording van de gemaakte kosten; en, 
 c. een planning van het voornemen voor de volgende periode. 
 2. De interdepartementale commissie kan doen evalueren: 

 a. in hoeverre de commissie beantwoordt aan haar taakopdracht; en, 

 b. of knelpunten aanwezig zijn bij het functioneren. 
 3. Tot verlenging van de termijn wordt slechts overgegaan, indien dat 
nuttig is. 
 4. Wanneer tot verlenging wordt overgegaan, wordt opnieuw de taak, 
samenstelling en werkwijze bezien. 

 

Artikel 7 

 

 1. Deze regeling treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad is geplaatst, 
in werking met ingang van de eerste dag van de zevende week na de 
datum van bekrachtiging. 

 2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze regeling: 
 a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de 
beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak 
aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de 

Staatsregeling; of, 
 b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze 

regeling niet verenigbaar is met de Staatsregeling. 
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Artikel 8 

 

 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling interdepartementale 

commissies. 

 

 

 

Veertiende april 2014 

Minister van Algemene Zaken 

 

 

 

                 Uitgegeven de veertiende april 2014          

            De Minister van Algemene Zaken 

            Namens deze, 
                Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING 

 
Algemeen deel 
 
 De Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid regelt onder 

meer de inrichting en structuur van alle ministeries op Sint Maarten. 
Ingevolge artikel 20, tweede lid, van deze landsverordening kunnen bij 
ministeriële regeling regels worden gesteld met betrekking tot de 
samenwerking tussen de ministeries. Daartoe dient deze regeling. Door het 
vaststellen van algemene regels over de inrichting van 
interdepartementale commissies wordt de kwaliteit en eenheid van de 
inrichting en organisatie van dergelijke commissies beter gewaarborgd. 

 
Artikelsgewijs deel 
 
 

Artikel 1 
 De interdepartementale commissie bestaat hoofdzakelijk uit ambtenaren. 

De commissie kan aangevuld worden met niet–ambtelijke leden. 
 
Artikel 2 
 Alvorens een interdepartementale commissie in te stellen, wordt de 
noodzaak van het instellen ervan overwogen. Hierbij wordt eerst nagegaan 
of er geen eenvoudiger alternatief is, zoals oprichting van een informele 
werkgroep, inschakeling van een reeds bestaande commissie of een 

bestaand extern adviesorgaan, dan wel verlening van de opdracht aan een 
dienstonderdeel.  
 
 Aan het hoofd van de afdeling Binnenlandse Aangelegenheden en 
Koninkrijksrelaties wordt steeds advies gevraagd in hoeverre wordt 

voldaan aan de noodzaak tot het instellen van een interdepartementale 
commissie. 

 
Artikel 3 
 Dit artikel regelt de instelling en inrichting van interdepartementale 
commissies. De ministerraad dient akkoord te gaan met het voorstel tot 
oprichting van interdepartementale commissies door de minister. Voordat 
instemming door de ministerraad plaatsvindt neemt de minsterraad kennis 

van het advies van het hoofd van de Afdeling Binnenlandse 
Aangelegenheden en Koninkrijksrelaties die beoordeelt in hoeverre onder 
meer voldaan wordt aan het vereiste genoemd in artikel 2, eerste lid.   
 
 De primair verantwoordelijke minister informeert voor zover relevant de 
overige ministers dan wel de minister(raad) over de voortgang van 
interdepartementale commissies. Het staat elke minister vrij om 

onderwerpen betreffende interdepartementale commissies op de agenda te 
zetten van de ministerraad. Kortheidshalve wordt verwezen naar het 
Reglement van orde van de ministerraad. 
 
 Ontslag van de interdepartementale commissie vindt plaats op dezelfde 
manier als de benoeming en oprichting. De primair verantwoordelijke 
minister benoemt en ontslaat in ieder geval de voorzitter en de 

plaatsvervangend voorzitter. 
  
 Opgemerkt wordt dat het aantrekken van een externe voorzitter kan 
helpen departementale belangentegenstellingen te overbruggen. 
De vermelding van het ministerie waaronder de commissie ressorteert, 
heeft tot gevolg dat deze minister de nodige voorzieningen voor de 

commissie treft, zoals een secretariaat. 
 

 Op grond van artikel 4 van de Landsverordening bekendmaking en 
inwerkingtreding dienen officiële mededelingen en bekendmakingen van 
bestuursorganen die aan het publiek bekend moeten worden gemaakt in 
de Landscourant worden opgenomen. Op grond van dit artikel dienen 
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ministeriële beschikkingen tot oprichting van een interdepartementale 

commissie in de Landscourant te worden gepubliceerd. Aangezien artikel 4 
van de Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding veel ruimte 
over laat welke mededeling dient te worden bekendgemaakt in de 
Landscourant is ervoor gekozen om dit specifiek in deze regeling op te 

nemen.  
 
 De ministeriële beschikking tot oprichting van de interdepartementale 
commissie dient te worden gepubliceerd in de Landscourant. Overigens 
dienen op grond van artikel 4 van de Landsverordening bekendmaking en 
inwerkingtreding ook relevante wijzigingen van deze interdepartementale 
commissie na oprichting in de Landscourant te worden gepubliceerd.  

 
Artikel 4 
 Belangrijker dan het benoemen van vaste plaatsvervangers is het om de 
leden te verplichten zelf zorg te dragen voor een doelmatige vervanging al 

naar gelang de werkzaamheden van de commissie dit wenselijk maken. 
Door in de instellingsregeling waar mogelijk functionarissen in plaats van 

personen als lid aan te wijzen worden extra formaliteiten bij opvolging 
voorkomen. 
 
 De samenstelling van interdepartementale commissies is evenredig aan 
het aantal in- en externe leden behoudens gemotiveerde uitzonderingen. 
 
Artikel 5 

 In artikel 5 wordt de werkwijze van de interdepartementale commissie 
besproken. 
 
 Omvangrijke vergaderingen worden zoveel mogelijk voorkomen door 
met de meest betrokken ministeries een kerncommissie te vormen en bij 

de overige betrokken ministeries contactpersonen aan te wijzen, die op de 
hoogte worden gehouden van de activiteiten van de commissie en die 

slechts waar nodig bij het werk van de commissie betrokken worden.  
Om vooral grote commissies te ontlasten, kan bij de voorbereiding gebruik 
worden gemaakt van bilateraal vooroverleg per onderwerp en van ad hoc 
commissies met de meest betrokken ministeries. Daarbij  kunnen zo 
mogelijk concept-conclusies worden geformuleerd. 
 

 In dit artikel wordt de interne (taak)verdeling vastgesteld. Zo wordt er 
een secretaris aangewezen die als aanspreekpunt kan dienen. Daarnaast 
worden – binnen de reikwijdte van de ministeriële beschikking – de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de commissieleden 
vastgesteld, evenals de interne taakverdeling. Een voorbeeld hiervoor is 
het benoemen en ontslaan van de commissieleden voor zover dit niet bij 
beschikking heeft plaatsgevonden. 

 
 Daar waar mogelijk dient verslaglegging te worden beperkt tot een 
besluitenlijst. 
 
 In artikel 5, onder e, is aangegeven dat de werkzaamheden worden 
afgestemd met commissies die een verwant werkterrein hebben. Voorbeeld 
hiervoor is het zogenaamde agenda-overleg.  

 
Artikel 6 
 In dit artikel is het evalueren van de werkzaamheden en de noodzaak tot 
voorzetting van de interdepartementale commissie geregeld. 
 
 De commissie legt verantwoording af over diens werk en de daarmee 

gemoeid zijnde kosten. Tevens wordt daarbij inzicht gegeven in 
voornemens voor de volgende periode. Hiervoor wordt bij voorkeur een 

lichte vorm van verslaglegging gekozen om overbodige bureaucratie te 
vermijden.  
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 Tijdig voor de afloop van de termijn die bij de instellingsbeschikking is 

gesteld, heroverweegt de interdepartementale commissie het nut van het 
eventuele voortbestaan van de interdepartementale commissie, waarbij 
taak, samenstelling en werkwijze tevens opnieuw worden beschouwd. De 
commissie is zelf verantwoordelijk voor het doen plaatsvinden van een 

evaluatie, tijdig voor het verstrijken van haar instellingstermijn. De 
evaluatie kan kort zijn en dient ten minste aan te geven in hoeverre de 
commissie beantwoordt aan haar taakopdracht en of knelpunten aanwezig 
zijn bij het functioneren.  
 
 
 

De Minister van Algemene Zaken 
 
 

 

 

 

             

 

 

 

             


