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Ministeriële regeling van de 5de juni 2013, nr.851,
tot instelling van een Interdepartementaal
wetgevingsoverleg (Instellingsregeling Interdepartementaal
wetgevingsoverleg)

Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, de Minister van
Financiën, de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, de Minister
van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid en de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur;
In overweging genomen hebbende dat het wenselijk is ter bevordering
van de samenwerking tussen de ministeries en ter verbetering van de
interdepartementale afstemming op het gebied van de wetgeving een
interdepartementaal wetgevingsoverleg in te stellen;
Gelet op artikel 20, tweede lid, van de Landsverordening inrichting en
organisatie landsoverheid (AB 2010, GT no. 6);
BESLUIT:
Artikel 1
Er is een Interdepartementaal wetgevingsoverleg, verder te noemen:
Iwo.
Artikel 2
Het Iwo heeft tot taak:
a. de voorbereiding van de besluitvorming in de ministerraad over alle
voorstellen van rijkswet of ontwerpen van algemene maatregelen
van rijksbestuur;
b. de voorbereiding van de besluitvorming in de ministerraad over alle
ontwerpen van landsverordeningen en landsbesluiten, houdende
algemene maatregelen;
c. de voorbereiding van de besluitvorming van de betreffende minister
over alle ontwerpen van ministeriële regelingen;
d. de advisering, desgevraagd of uit eigen beweging, over onderwerpen
van algemeen wetgevingsbeleid.
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Artikel 3
1. Het Iwo bestaat uit een lid per ministerie, aangewezen
door de betreffende minister.
2. De betreffende minister wijst een plaatsvervanger aan voor de
gevallen dat het lid, bedoeld in het eerste lid, is verhinderd.
3. Het hoofd van de Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het
Ministerie van Algemene Zaken is lid en tevens voorzitter van het
Iwo.
4. Het secretariaat van het Iwo berust bij de Afdeling Juridische Zaken
en Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken.
4. Het Iwo kan haar werkwijze en die van het secretariaat regelen.
Artikel 4
Het Iwo vergadert ten minste eenmaal per maand, en voorts zo vaak
drie of meer leden dit nodig achten.
Artikel 5
Het Iwo kan voor specifieke onderwerpen werkgroepen instellen die
belast zijn met de voorbereiding van die onderwerpen op behandeling in
het Iwo.
Artikel 6
Het Iwo evalueert haar functioneren twee jaar na inwerkingtreding van
deze regeling. Het verslag van de evaluatie wordt zo spoedig mogelijk ter
kennis gegeven aan de Ministerraad.
Artikel 7
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de
zevende week na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad
waarin het is geplaatst. Indien de Ombudsman een zaak aanhangig heeft
gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling treedt
deze regeling in werking met ingang van de eerste dag van de derde week
na de beslissing van het Constitutioneel Hof, tenzij dit oordeelt dat de
regeling niet verenigbaar is met de Staatsregeling.
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Artikel 8
Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling
Interdepartementaal wetgevingsoverleg.

De Minister van Algemene Zaken
d.d. vijf juni 2013

De Minister van Financiën

De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport

De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en
Infrastructuur

Uitgegeven de vijfde juni 2013;
De Minister van Algemene Zaken
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TOELICHTING
Algemeen
Op 10 oktober 2010 heeft Sint Maarten de status van land binnen het
Koninkrijk verkregen. Sindsdien is gebleken dat de wetgevingsfunctie
bij de landsoverheid van Sint Maarten verder moet groeien. De
wetgevingsfunctie is een hoogwaardig instrument ten dienste van de
publieke zaak dat voortdurend onderhoud en investeringen verdient.
Momenteel is de wetgevingsfunctie van de landsoverheid bij het
Ministerie van Algemene Zaken geconcentreerd. De kwaliteitsbewaking
van wetgeving en de zorg voor het algemeen wetgevingsbeleid vallen
dan ook direct onder verantwoordelijkheid van dit ministerie. Wetgeving
is echter een instrument dat overheidsbreed wordt ingezet. Het vergt
de betrokkenheid van alle medeactoren in de interdepartementale fase
van het wetgevingsproces om de gewenste kwaliteit te bereiken en om
beleid te ontwikkelen dat draagkracht heeft binnen alle ministeries.
Deze betrokkenheid kan worden gewaarborgd door middel van een
structureel en duurzaam overleg ter bevordering van de samenwerking.
Deze regeling strekt tot de bevordering van deze samenwerking tussen
de ministeries op het gebied van de wetgeving.
Taak van het Interdepartementaal wetgevingsoverleg
De taak van het Interdepartementaal wetgevingsoverleg (verder: Iwo)
is tweeledig. In de eerste plaats treedt zij op als ambtelijk voorportaal
van de ministerraad. In die hoedanigheid bereidt zij de besluitvorming
in de ministerraad voor ten aanzien van alle voorstellen van
rijkswetten, ontwerpen van algemene maatregelen van rijksbestuur,
landsverordeningen en landsbesluiten, houdende algemene
maatregelen. Met voorbereiding wordt bedoeld dat voorafgaand aan de
behandeling in de ministerraad interdepartementale afstemming
plaatsvindt in het Iwo. De verschillende ministeries kunnen hun
standpunt ten aanzien van een bepaald ontwerp kenbaar maken.
Geschilpunten kunnen worden
besproken en eventueel aanleiding geven tot het aanpassen van het
ontwerp. De leden van het Iwo zullen hun eigen minister moeten
adviseren ten aanzien van een bepaald ontwerp zodat hij weet welk
standpunt hij kan innemen tijdens de behandeling in de ministerraad.
Hoewel ministeriële regelingen tot de verantwoordelijkheid van de
betreffende minister behoren, is het van belang dat met het oog op het
algemeen wetgevingsbeleid afstemming hierover plaatsvindt. Voor dit
onderdeel fungeert het Iwo niet als ambtelijk voorportaal van de
ministerraad aangezien ministeriële regelingen doorgaans niet door
ministerraad worden behandeld.
In de tweede plaats vervult zij de taak van interdepartementaal forum
voor wetgevingsvraagstukken en andere aspecten van algemeen
wetgevingsbeleid. Het Iwo kan desgevraagd of uit eigen beweging
advies uitbrengen over deze onderwerpen. Mogelijke onderwerpen die
kunnen worden besproken zijn: het Draaiboek voor de totstandkoming
van wet- en regelgeving van Sint Maarten, de Aanwijzingen voor de
regelgeving van Sint Maarten, de adviezen van de Raad van Advies, het
wetgevingsprogramma van Sint Maarten etc. Het nut en de
wenselijkheid ervan zijn onweersproken.
Samenstelling van het Iwo
Het Iwo bestaat uit maximaal een lid per ministerie, die door de desbetreffende minister worden aangewezen. Omdat er sprake kan zijn van
verhindering, wijst iedere minister gelijk ook een plaatsvervangend lid
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aan. Het hoofd van de Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het
Ministerie van Algemene Zaken is lid en tevens voorzitter van het Iwo.
Het is aan te bevelen dat de leden, gelet op de taakomschrijving van
het Iwo, over voldoende juridische kennis beschikken. Dit is namelijk
essentieel voor het functioneren van het Iwo. De leden dienen bij
voorkeur over een met goed gevolg afgelegd examen op het gebied van
het recht aan een bij landsverordening aangewezen universiteit of
daaraan bij landsverordening gelijkgestelde graden of getuigschriften
beschikken, zoals neergelegd in artikel 2, eerste en tweede lid, van de
Landsverordening Constitutioneel Hof. Bovendien is het een pre als de
leden ook over deskundigheid in aangelegenheden van wetgeving
beschikken.
Werkwijze van het Iwo
Het secretariaat zal worden ondergebracht bij de Afdeling Juridische
Zaken en Wetgeving. Zij zal o.a. verantwoordelijk zijn voor het
opmaken en verspreiden van de agenda en andere relevante stukken
voor de vergadering, het maken en verspreiden van de notulen, het
regelen van vergaderruimte etc. Het Iwo kan haar werkwijze en die van
haar secretariaat zelf verder invullen.
Het Iwo kan ook werkgroepen instellen voor specifieke onderwerpen.
Deze werkgroepen kunnen dan deze onderwerpen voorbereiden ten
behoeve van de behandeling in het Iwo. Gedacht kan bijvoorbeeld
worden aan onderwerpen die zeer complex van aard zijn en nader
onderzoek vergen.
Evaluatie
Gekozen is voor een evaluatietermijn van twee jaar na de
inwerkingtreding van de regeling. Deze korte termijn is gerechtvaardigd
vanwege de taak van het Iwo en haar rol bij de totstandkoming van
wetgeving. Indien namelijk uit de evaluatie blijkt dat het functioneren
van het Iwo niet optimaal is, zal moeten worden bezien hoe deze kan
worden verbeterd. Het evaluatieverslag zal aan de ministerraad worden
uitgebracht.

De Minister van Algemene Zaken

De Minister van Financiën

De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport

De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en
Infrastructuur
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