
CONVENANT 
inzake de 

ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van een aanvullende regeling 
inzake de taak, de organisatie, de bevoegdheden en het beheer van het Korps 

Politie Curac;ao (Politieregeling 2012) 

Tussen de ondergetekenden, 

1. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, hiema te noemen: de 
Minister 

2. De Centrale Commissie van Vakbonden, hiema te noemen: de Commissie 

hiema te noemen de partijen, 

en 

3. De V oorzitter van het Cent:raal Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken, hiema te noemen: de Voorzitter, 

4. De Minister van Justitie 

Is, een convenant gesloten inzake de ontwerp-landsverordening houdende 
vaststelling van een aanvullende regeling inzake de taak, de organisatie, de 
bevoegdheden en het beheer van het Korps Politie Curac;ao (Politieregeling 2012) 

Overwegende dat, 

het ingevolge artikel 7, eerste lid, van de Rijkswet politie van Curac;ao, 
van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Staatsblad 2010, 
no. 337) elk der Ianden zorg draagt voor een kwalitatief, volwaardig en 
professioneel politiekorps; 

ingevolge artikel 7, tweede lid, van voormelde rijkswet elk der Ianden bij 
of krachtens landsverordening of bij of krachtens wet regels stelt over de 
inrichting en organisatie van het politiekorps met bet oog op een zo 
effectief en efficient mogelijke uitvoering van de politietaak; 
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de ontwerp-landsverordening Politieregeling 2012 op 27 april2012 aan het 
Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken is aangeboden en 
geaccordeerd is door de Minister van Justitie en de vakbonden NAPB, 
ABVOenSAP; 

op pagina 3 van de memorie van toelichting van de ontwerp
landsverordening Politieregeling 2012 de volgende zinsnede is 
opgenomen, te weten: "Op het terrein van de rechtspositie zal het 
oorspronkelijke Besluit rechtspositie Korps Politie Nederlandse Antillen 
2000 in aangepaste vorm blijven gelden voor ambtenaren van politie"; 

onder aangepaste vorm wordt verstaan het Besluit rechtspositie Korps 
Politie Nederlandse Antillen 2000 inclusief de wijzigingen waarover 
overeenstemming is bereikt tussen de Minister en de vakbonden 
gedurende de afgelopen jaren; 

- ingevolge artikel 10, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken (P.B. 2008, no. 70), binnen het Centraal Georganiseerd 
Overleg in Ambtenarenzaken bestaande uit de Minister en de Commissie, 
en onder Ieiding van de voorzitter, overleg moet worden gevoerd inzake 
aile aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van 
ambtenaren, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het 
personeelsbeleid zal worden gevoerd; 

Komen partijen overeen, 

dat de de ontwerp-landsverordening Politieregeling 2012 zoals 
aangeboden aan het Centraal Georganiseerd Over leg in Ambtenarenzaken 
op 27 april 2012 en als bijlage toegevoegd, de goedkeuring draagt van de 
partijen; 

dat op kortst mogelijke termijn, na het advies van de Raad van Advies, 
uitvoering wordt gegeven aan het gestelde in de ontwerp
landsverordening. 

Aldus overeengekomen op 31 mei 2013 te Cura~ao en in 6-voud opgemaakt. 

De Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, 
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Namens de Centrale Commissie van Vakbonden, 

C. Abrahams 

0 SAP 
Marco A. Lade 

het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, 

0 
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