
CONVENANT 
inzake de 

uitvoering van artikel23, tweede lid, van de Landsverordening van de 21ste 
augustus 2008 houdende regels met betrekking tot de structuur van het overleg 

inzake aangelegenheden van algemeen belang betreffende de rechtstoestand van 
ambtenaren (Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken), 

(P.B. 2008, no. 70) 

Tussen de ondergetekenden, 
1. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening 

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

hiema te noemen de partijen. 

en 

3. De Voorzitter van het Centraal Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken, hiema te noemen: de Voorzitter 

Is, een convenant gesloten als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de 
Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken inzake de 
besteding van faciliteiten voor de tot de Centrale Commissie toegelaten 
organisaties, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de Landsverordening 
Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. 

Overwegende dat, 

in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken overleg 
wordt gevoerd inzake aile aangelegenheden van algemeen belang voor de 
rechtstoestand van ambtenaren; 

het wenselijk is afspraken te maken over de besteding van de faciliteiten 
voor de tot de Centrale Commissie toegelaten organisaties dat bij 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen vastgesteld moet worden; ~ 
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vooruitlopend op de totstandkoming van het landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen zoals opgenomen in artikel23, tweede lid, van de 
Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, een 
convenant wordt getekend. 

Komen partijen overeen, 

Doelstelling 
Artikel1. 

1. Partijen zullen met inachtneming van hun verantwoordelijkheden en 
mogelijkheden de in dit convenant genoemde verplichtingen nakomen. 

2. De Minister verstrekt in het kalenderjaar 2013 faciliteiten in de vorm van 
financiele middelen aan de tot de Centrale Commissie toegelaten 
organisaties voor onder andere de kosten verbonden aan de 
vertegenwoordiging van de organisaties in de verschillende 
overlegsituaties. 

3. De in de Centrale Commissie vertegenwoordigende organisaties zetten de 
ontvangen financiele middelen in voor onder andere de kosten verbonden 
aan de vertegenwoordiging van de organisaties in de verschillende 
overlegsituaties alsmede voor het volgen van kadercursussen en andere 
relevante opleidingen door bestuurders van de respectievelijke 
organisaties. 

Budget voor de faciliteiten 
Artikel2. 

1. Het budget voor de faciliteiten voor de tot de Centrale Commissie 
toegelaten organisaties bedraagt voor het kalenderjaar 2013, NAf. 
400.000,-, zoals opgenomen in de begroting van het Bureau 
Secretariaatvoering SER/ROA/GOA voor het dienstjaar 2013, onder de 
begrotingspostnummer 4683, Bijdrage en Subsidie Non Profit instellingen, 
waarbij elk van de in de Centrale Commissie vertegenwoordigende 
organisaties een bedrag van NAf. 100.000, - per jaar ontvangt. 

2. Het budget wordt jaarlijks in vier termijnen aan het begin van elk 
kwartaal overgemaakt aan de in de Centrale Commissie 
vertegenwoordigende organisaties. 

3. Partijen dienen elk jaar, v66r de indiening van de conceptbegroting van 
hetLand Cura<;ao van het daaropvolgende jaar, overleg te voeren inzake 
het budget voor de faciliteiten voor de tot de Centrale Commissie 
toegelaten organisaties. 
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Besteding van faciliteiten 
Artikel3. 

1. Partijen komen overeen dat de ter beschikking gestelde financiele 
middelen door de vertegenwoordigende organisaties besteed zullen 
worden ten behoeve van de volgende gebieden: 
I. Vorming, bestaande uit opleidingen, trainingen, stage en 

deskundigheidsbevordering; 
II. Ondersteuningsexpertise; 
III. Onderzoek en analyse; en 
IV. Kosten verbonden aan vertegenwoordiging. 

Verantwoording van faciliteiten 
Artikel4. 

1. De in de Centrale Commissie vertegenwoordigende organisaties leggen, 
binnen 4 maanden na afloop van het kalenderjaar verantwoording af over 
de besteding van de financiele middelen dat is toegekend, in een verslag, 
bestaande uit het jaarverslag van activiteiten en de jaarrekening die 
vergezeld zijn van een verklaring van een accountant zoals bedoeld in 
artikel 121, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waaruit 
blijkt in hoeverre het budget is besteed in overeenstemming met de 
bepalingen van dit convenant. 

2. Indien de in het eerste lid genoemde verantwoording achterwege blijft zal 
dit kunnen leiden tot een (tijdelijke) opschorting van de betaling van de 
volgende termijnen. 

Afwijking of onvoorziene omstandigheden 
Artikel5. 

lndien zich onvoorziene omstandigheden voordoen die wezenlijke 
gevolgen hebben voor de uitvoering van dit convenant, zullen partijen 
hierover met elkaar in overleg treden. 

Inwerkingtreding en looptijd 
Artikel6 

1. Dit convenant treedt in werking op 31 mei 2013 en werkt terug tot en met 
1 januari 2013 en eindigt op 31 december 2013. 

2. Dit convenant dient ter uitvoering van de Landsverordening 
Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken en in het bijzonder ar ·KP+~. ---/ /Jf! 
tweede lid. '~ 
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Aldus overeengekomen op 31 mei 2013, te Curac;ao en in 6-voud opgemaakt. 
De Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, 

Namens de Centrale Commissie, 

NAPB 
Ronaldo C. Abrahams 

SAP 
Marco A. Lade 
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