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Landsbesluit van de 16de november 2018, no. 18/3168 (Landsbesluit instelling Platform 

wetgeving en Ketenoverleg wetgeving) 

____________ 

 

D e  G o u v e r n e u r  v a n  C u r a ç a o, 

 

Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, handelende in overeenstemming met de 

Raad van Ministers; 

 

  

 Overwegende: 

 

dat het wenselijk is het proces van totstandkoming van wet- en regelgeving te versterken; 

 

dat het hiertoe wenselijk is de samenwerking tussen de verschillende actoren te bevorderen, 

alsmede kennis en ervaring te delen; 

 

dat de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken een 

leidende rol heeft in het wetgevingsproces gericht op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit 

van de wet- en regelgeving; 

 

 Gelet op:  

 

artikel 4, onderdeel k, van de Landsverordening ambtelijk bestuurlijke organisatie; 

 

 

Heeft Goedgevonden: 

 

§ 1 Platform Wetgeving 

 

Artikel 1 

 

1. Ingesteld wordt het Platform Wetgeving. 

2. Het Platform Wetgeving bestaat uit de: 

a. Directeur Wetgeving en Juridische Zaken, tevens voorzitter; 

b. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening; 

c. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Justitie; 

d. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Financiën; 

e. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport; 

f. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning; 
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g. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn; 

h. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Economische Ontwikkeling; en 

i. Beleidsdirecteur van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. 

3. Het secretariaat van het Platform Wetgeving wordt gevoerd door de daartoe door de Directeur 

Wetgeving en Juridische Zaken aangewezen medewerkers van die directie. 

 

Artikel 2 

    

1. Het Platform Wetgeving heeft als doel de kwaliteit en de kenbaarheid van de wet- en 

regelgeving te bevorderen. 

2. Om haar doel te bereiken verricht het Platform Wetgeving de volgende taken: 

a. het overleggen en afstemmen over de inhoud en de toepassing van de 

kwaliteitsinstrumenten voor de wetgeving, waaronder de Aanwijzingen voor de 

regelgeving, het Draaiboek voor de regelgeving en de model-startnotitie; 

b. het overleggen en afstemmen over de voortgang van de uitvoering van het 

wetgevingsprogramma van de regering aan de hand van concrete meetpunten; 

c. het samenwerken bij het ontwikkelen van modaliteiten voor het bevorderen van de kennis 

en vaardigheden van de medewerkers ten aanzien van de ontwikkeling van beleid en 

wetgeving aan de hand van concrete doelen; 

d. het overleggen en afstemmen over en voorbereiden van modaliteiten ter bevordering van 

de kennis van de burgers over de geldende wet- en regelgeving. 

 

Artikel 3 

 

1. Het Platform Wetgeving vergadert ten minste twee keer per jaar, in elk geval in januari en 

augustus. 

2. Het verslag van de vergadering en de actiepuntenlijst wordt ter kennisneming aan de ministers 

gezonden en in afschrift aan de organisaties, genoemd in artikel 4, eerste lid. 

 

§ 2  Ketenoverleg wetgeving 

 

Artikel 4 

 

1. Ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving en het doelmatig doorlopen van de 

procedures voor de totstandkoming van wet- en regelgeving bevordert de Directeur Wetgeving 

en Juridische Zaken, regelmatig overleg met: 

a. de griffier van de Staten; 

b. het secretariaat van de Raad van Advies; 

c. het Bureau secretariaatvoering SER/ROA/GOA;  

d. het Kabinet van de Gouverneur; en 

e. het secretariaat van de raad van ministers. 

2. De Directeur Wetgeving en Juridische Zaken belegt ten minste twee keer per jaar een overleg 

met vertegenwoordigers van de organisaties, genoemd in het eerste lid, aangeduid als 

“Ketenoverleg wetgeving”. 

3. In voorkomende gevallen worden een of meer beleidsdirecteuren uitgenodigd deel te nemen 

aan het Ketenoverleg wetgeving. 
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4. Het Ketenoverleg wetgeving vindt in elk geval plaats in januari en augustus van elk jaar, in 

aansluiting op het overleg van het Platform Wetgeving. 

5. Het verslag van de vergaderingen, bedoeld in het derde lid, worden ter kennisneming gezonden 

aan de Minister van Algemene Zaken. 

 

Artikel 5 

 

Eventuele kosten die een ministerie of organisatie maakt in het kader van de deelname aan het 

Platform Wetgeving of het Ketenoverleg wetgeving, of de door deze georganiseerde activiteiten, 

worden door dat ministerie of die organisatie zelf gedragen. 

 

Artikel 6 

 

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan. 

2. Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad bekendgemaakt. 

3. Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit instelling Platform wetgeving en 

Ketenoverleg wetgeving. 

 

 

 

 

  Afschrift van dit landsbesluit wordt gezonden aan: 

 
 de Gouverneur, 

 de voorzitter van de Staten, 

 de Raad van Advies, 

 de SER, 

 de Algemene Rekenkamer,  

 de Directeur van de Stichting Overheidsaccountantsbureau,  

 de Secretarissen-generaal van de ministeries; 

 de Directeur Wetgeving en Juridische Zaken. 

 

 

  

  

Willemstad, 16 november 2018 

       L.A. GEORGE-WOUT 

 

De Minister van Algemene Zaken, 

         E.P. RHUGGENAATH 

 

     

Uitgegeven de 21ste december 2018 

De Minister van Algemene Zaken, 

         E.P. RHUGGENAATH 

 

 


