
CONVENANT 
inzake 

de ontwerp-landsverordening houdende de wijziging van de Landsverordening 
Materieel Ambtenarenrecht (A.B. 2010, no. 87, bijlage F)) 

(zaaknummer 2014/004390) 

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

de Minister 

2. de Centrale Commissie van Vakbonden, hiema 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 overleg gevoerd betreffende het volgend onderwerp: de ontwerp
landsverordening houdende de wijziging van de Landsverordening Materieel 
Ambtenarenrecht (A. B. 2010, no. 87, bijlage F) 

Overwegende dat, 

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 Centrale 
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; 

Georganiseerd Overieg in Ambtenarenzaken 
Ansinghstraat 17, Cura9ao 
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de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht per 10 oktober 2010 in 
werking is getreden voor het Land Curac;ao; 

het wenselijk is een aantal onvolkomenheden te herstellen in de 
Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (A.B. 2010, no. 87, bijlage 
F); 

overleg dient te worden gevoerd inzake de uitvoeringsregelingen 
voortvloeiende uit de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht, 
hetwelk bij de tot stand koming van de onderhavige landsverordening 
niet heeft plaats gevonden; 

de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, no. 159) 
dient te worden ingetrokken. 

Komen partijen overeen, 

dat de ontwerp-landsverordening houdende de WlJZigtng van de 
Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (A.B. 2010, no. 87, bijlage F) 
zoals aangeboden aan het Centraal Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken op 9 mei 2014 (GOA-nr 064/2014) en waarover overleg 
is gevoerd op 17 juli 2014 en als bijlage toegevoegd, de goedkeuring 
draagt van de partijen; 

dat op kortst mogelijke termijn, de ontwerp-landsverordening ter advies 
wordt aangeboden aan de Raad van Advies, conform artikel 10, vierde lid, 
van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken; 

dat de uitvoeringsregelingen zoals opgenomen in de inventarisatielijst 
behorende bij de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht 
aangeboden dienen te worden aan het Centraal Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken voor overleg. 

Aldus overeengekomen op 23 december 2014, te Curac;ao en in 6-voud 
opgemaakt. 

De Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, 
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Namens de Centrale Co · ssie van Vakbonden, 

SAP ST - _/ 
illem H. van Lam~ 

~'\.- -ti 

De Voorzitter van h Centraal Georganiseerd Overleg Arnbtenarenzaken, 

J 
Valdemar F. Marcha 
~~~=---r--

Bijlage: (1) 
de ontwerp-landsverordening houdende de WlJZigmg van 

Landsverordening Materieel Arnbtenarenrecht (A.B. 2010, no. 87, bijlage F) 
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MINISTERIE VAN 

BESTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING 

G.O.A 
Agenda no.: 

Datum 

29 april 2014 
U111 brltf d.d. 

Olllltrrutrp 
Aanbledlng van 

Par.: 

Geachte heer Marcha, 

ContllctperJDOn 

Urubnmerk 

Aan 
Het Georganiseerd Over leg in 
Ambtenarenzaken 
t.a.v. de Voorzitter Prof. Dr. Ing. 
Valdemar F. Marcha 
P/a Ansinghstraat no.17 

Alhier 
E-m11/l 

Onsnummm 

PIIJIIIII 

Zlllllcnummn 

2014/004390 

Nlnflll Bijl~~pn 1 

Met verwijzing naar de brief van de Plv. Voorzitter van het Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken d.d. 21 januari 2014 No.OOS/2014-CGOA/Vz metals onderwerp "aanbieding 
standpuntnotitie'' ontvangt u bijgaand een exemplaar van het antwerp no.2 van de 
Landsverordening, houdende wijziging van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht 
(P.B.20IO no.87, bijlage f) en de intrekking van de Landsver~rdening Materieel Ambtenarenrecht 
(P.B.1964 no.159). • 

Volgens schrijven van de Sector Directeur Algemene Zaken d.d. 17 april 2014 No.2014/004390 
werden bedoeld antwerp en de bijbehorende ontwerp-memorie van toelichting aan een 
wetstechnische toets onderworpen en hebben deze toets doorstaan. 

Hoogachtend, 

J"")D--!m.Df1i:·ter van Bestuur, Planning en Dienstverlening, 
Ir. It" van der Horst, 

Piasa Horacio Hoyer 9 I Willt!mstad, Curo:u;ao IT. (+599 9) 839-24001 F. (599 9) 461-0903 I 



STATEN VAN CURA~AO 

ZITTINGSJAAR 2013-2014 

N0.2 

LANDSVERORDENING van de 
houdende wijziging van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht1• 

ON1WERP 

IN NAAM VANDE KONING! 

De Gouverneur van Cura~ao, 

In overweging genomen hebbende: 

dat het wenselijk is een aantal onvolkomenheden te herstellen in de 
Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht; 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, 
vastgesteld onderstaande landsverordening: 

Artikel I 
In de Landsverordening Materieel Ambten~cht worden de volgende 
wijzigingen aangebracht 

Hoofdstukl 

A 
Artikel4 komt als volgt te luiden: 
Artikel4 

1. Voor de toepassing van deze landsverordening en de uit kracht 
daarvan gegeven voorschriften wordt verstaan onder het bevoegde 
gezag de Regering van hetLand Cura~ao. 

2. Voor de toepassing van deze landsverordening en de uit kracht 
daarvan gegeven voorschriften wordt verstaan onder leidinggevende: 

a. Leidinggevende van het Management Team : Secretaris
generaaL Sectordirecteur, Directeur beleidsorganisatie, 
Directeur Shared Services Organisatie, Directeur HR-OQ-ICf. 

1 P.B. 2010, no. 87, bijlagc F 
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b. Uitvoerende organisatie: Directeur van de Uitvoerende 
organisatie. 

c. Toezichthoudende organisatie: Directeur van de 
Toezichthoudende organisatie. 

Artikel 7, tweede lid, komt als volgt te luiden: 
2. De belanghebbende heeft recht op herkeuring tegen de uitslag van het 

geneeskundig onderzoek bedoeld in het eerste lid. De belanghebbende 
maakt zijn wens daartoe met redenen omkleed bekend binnen 30 dagen 
nadat het keuringsresultaat aan hem is medegedeeld. Bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, worden regels terzake vastgesteld. 

c 
Artikel8 komt als volgt te luiden: 
Artikel8 

In bijzondere gevallen kan hij, die bij het geneeskundig onderzoek niet 
geschikt bevonden is, desalniettemin in het belang van de dienst tot 
ambtenaar in tijdelijke dienst worden aangesteld, mits de geneeskundige(n) 
als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van deze landsverordening aangeeft dat 
tegen een aanstelling in tijdelijke dienst uit medisch oogpunt geen bezwaar 
bestaat. Aan de betrokkene wordt, alvorens hij wordt aangesteld, mededeling 
gedaan van de inhoud en strekking van het bepaalde in artikel 6 van de 
Pensioenlandsverordening overheidsdienaren2 hieromtrent. 

0 
In artikel 12, eerste lid, wordt achter elke regeling het publicatieblad 
toegevoegd en komt als volgt te luiden: 
1 a de Regeling Vakantie en Vrijstelling van Dienst Ambtenaren (P.B. 1969, no. 
44); 
za de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten 
overheidsdienaren (P.B. 1986, no. 165); 
3a de Landsverordening leeftijdsgrens ambtenaren (P.B. 1959, no. 126); 
4a de Lumpsumregeling overheidsdienaren, (P.B. 1988, no. 30); 
sa de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312); 
6° de Regeling ambtenarenrechtspraak (P.B. 1951, no. 134). 

E 
In de artikelen 12, eerste lid, 24. 44, tweede lid, 48, 52, tweede, derde, vierde 
en zesde lid, 53, 58, eerste lid, 59, eerste, tweede, derde en zesde lid, 60, ):: 
tweede lid, 61, eerste, derde en vierde lid, en 80 wordt de zinsnede "hoofd 
van dienst" telkens gewijzigd in: leidinggevende 

2 P.B. 1997, no. 312 



F 
Artikel13 wordt gewijzigd als volgt 
1° Artikel 13, eerste lid, komt als volgt te luiden: 

1. Aanstelling en bevordering geschieden overeenkomstig regels 
vastgesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen; 

2° In artike113, tweede lid, worden na het woord "zulks" de woorden 
"volgens de regels vastgesteld" toegevoegd. 

G 
Artike117 wordt gewijzigd als volgt 
1" In artikel17, tweede lid, worden de woorden "een maand" vervangen 

door: 30 dagen 

2" In artikel17, derde lid, wordt na het woord "gebracht" een komma 
geplaatst en het volgende toegevoegd: 
volgens regels te stellen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 

H 
In artikel 21 wordt na het woord "minimumlonen" het volgende toegevoegd: 
(P.B. 1972, no. 110) 

I 
Artike126 wordt gewijzigd als volgt: 
1° In artikel 26, tweede lid, wordt "Arbeidsregeling" vervangen door: 

Landsverordening Arbeidsregeling 2000 (P.B. 2000, no. 67); 
2° In artikel26, negende lid, wordt "artikel 74" vervangen door: 

artikel75; 
3° In artikel26, tiende lid, worden de woorden "welke op grond van een 

organieke regeling van de bezoldiging en" vervangen door: 
en inkomsten die 

J 
Artikel 30 vervalt. 

K 
In artikel 43, zesde lid, wordt na het woord "Ongevallenverzekering" het 
volgende toegevoegd: 
(P.B. 1966, no. 14) 

L 

3. De tekst van de eed ofbelofte luidt als volgt: 
- Ik zweer (beloof), dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam 
of wat voorwendsel ook, tot het verkrijgen van mijn aanstelling, a an 
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iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of 
bel oven; 
- Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoegenaamd in mijn betrekking te doen 
of te Iaten, van niemand hoegenaamd middellijk noch onmiddellijk enige 
beloften of geschenken zal aannemen en dat ik mij als nauwgezet en ijverig 
ambtenaar zal gedragen, de mij verstrekte opdrachten zal volbrengen en 
zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheirn zijn 
toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet 
zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of 
ambtshalve tot mededeling verplicht ben; 
- Ik beloof trouw aan de Koning en aan de voor Cura~ao geldende 
wettelijke regelingen. 

Na artikel48 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt als volgt: 
Artikel49 
1. Indien een persoon, die hetzelfde perceel bewoont als de ambtenaar of 

ten hoogste veertien dagen tevoren bewoond heeft, lijdende is aan 
cholera, difterie, gele koorts, pest, pokken (variolae en variolo'ides), 
roodvonk, febris typhoidae en para-typhus, vlektyphus of aan een 
andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen 
ziekte, waarop de algemene bepalingen der verordening, houdende 
bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten (P.B. 1921, no. 66) 
van toepassing zijn, is het de ambtenaar verboden aan de dienst deel te 
nemen. De ambtenaar is verplicht bij het waamemen in het perceel van 
een ziekte als bedoeld, hiervan ten spoedigste kennis te geven aan de 
leid inggevende. 

2. Aan de ambtenaar kan door de leidinggevende in geval van ziekten, die 
voor de omgeving gevaar opleveren, de deelneming aan de dienst 
worden ontzegd. 

3. Het verbod tot deelneming aan de dienst houdt tevens .in het verbod tot 
betreden van dienstlokalen of terreinen. 

4. De ambtenaar ontvangt over de tijd, gedurende welke het hem 
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel verboden is aan de dienst 
deel te nemen, zijn inkomen. 

N 
Voor de tekst van artike151 wordt het cijfer 1. geplaatst en wordt een tweede 
lid toegevoegd dat luidt als volgt: 
2. Aan de ambtenaar zal in geen geval toestemming worden verleend een 

nevenbetrekking te aanvaarden of nevenwerkzaamheden te verrichten 
of nering dan wei handel te drijven, indien dit: ~ 
a. schadelijk kan zijn voor zijn dienstvervulling; 
b. niet in overeenstemming is met het aanzien van zijn ambt. 
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0 
Artikel 52 wordt als volgt gewijzigd: 
1°. Het tweede lid komt te luiden: 

2. De ambtenaar die voomemens is om nevenwerkzaamheden te 
verrichten, doet daarvan een schriftelijk verzoek met vermelding 
van de te verrich ten nevenwerkzaamheden aan de 
leidinggevende; 

2°. In het vierde lid wordt de z.insnede "de opgave" vervangen door: 
het verzoek; 

3° Het zesde en zevende lid worden vemummerd tot zevende en achtste 
lid; 

4° Het zesde lid komt als volgt te luiden: 
6. Bij beeindiging van de werkzaamheden doet de ambtenaar 

daarvan terstond schrtttelijk mededeling aan de leidinggevende. 
5° In het nieuwe zevende lid worden de woorden "de opgave genoemd in 

het tweede en vijfde lid" vervangen door: het verzoek bedoeld in het 
tweede lid en de opgave bedoeld in het vijfde lid. 

6° In het nieuwe achtste lid worden de woorden "de schriftelijke opgaven 
bedoeld in het tweede en vijfde lid" vervangen door: het verzoek 
bedoeld in het tweede lid en de opgave bedoeld in het vijfde lid. 

p 

In artikel 53 worden de woorden "met tussenkomst van de betrokken 
Minister" vervangen door: met dien verstande dat telkens waar vermeld 
wordt "de leidinggevende" daarvoor gelezen wordt: de betrokken minister. 

Q 
Artikel58 wordt gewijzigd als volgt 
1 ° Het eerste lid, komt te luiden: 

1. Het is de ambtenaar verboden een gift of een belofte daartoe van 
een derde aan te nemen, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet 
vermoeden, dat deze gedaan wordt teneinde hem te bewegen in 
zijn bediening iets te doen of na te laten. 

2° Het tweede lid, komt te luiden: 
2. Het is de ambtenaar verboden een gift of een belofte daartoe van 

een derde te verzoeken, indien de derde uit de omstandigheden, 
waaronder het verzoek wordt gedaan, redelijkerwijze moet 
begrijpen, dat de ambtenaar zich zallaten bewegen in zijn 
bediening iets te doen of na te laten ingeval het verzoek wordt 
ingewilligd. 

3° Het derde tot en met het zevende lid vervallen. 

R 
Na artikel58 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, die luiden als volgt: 
Artikel58a 
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1. Onder gift wordt mede verstaan de kwijtschelding van een 
verplichting alsmede het nakomen van een overeenkomst, waardoor 
de ambtenaar klaarblijkelijk bevoordeeld wordt. 

2. Onder belofte wordt mede verstaan verbintenis. 
3. Een gift ofbelofte, gedaan aan de echtgenoot, kinderen of ouders van 

de ambtenaar, alsmede aan andere natuurlijke personen of 
rechtspersonen, waardoor de voor ambtenaar een rechtstreeks 
financieel voordeel te verwachten is, wordt gelijkgesteld met een gift 
of belofte aan de ambtenaar zelf. 

Artikel58b 
De ambtenaar is verplicht terstond aan de leidinggevende mededeling te 
doen, indien door een derde pogingen zijn aangewend om hem door een gift 
of belofte te bewegen in zijn bediening iets te doen of na te Iaten. 

s 
Artikel60 vervalt. 

T 
Artikel61 wordt vemummerd tot artikel60. 

u 
Na artikel 60 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt als volgt: 
Artikel61 
Het bepaalde in de artikelen 58, 58a, 58b en 59 is van overeenkomstige 
toepassing op de leidinggevende met dien verstande dat telkens waar 
vermeld wordt "de leidinggevende" daarvoor gelezen wordt: de betrokken 
minister. 

v 
Aan artikel66 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 
3. Een dienstwoning is een waning die verbonden is aan een bepaalde 

functie. 

w 
Artikel 78 komt als volgt te luiden: 
Terzake van niet naleving van bepalingen, welke redelijkerwijs niet kunnen 
worden geacht de ambtenaar bekend te zijn, worden hem geen voordelen 
on thouden of nadelen toegebracht. 

X 
Artikel 79 komt te vervallen. 

y 

De artikelen 84 en 85 vervallen. 



z 
In artikel86, achtste lid, worden de woorden "door de Minister van Algemene 
zaken" vervangen door: 
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 

AA 
Na artikel 86 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt als volgt: 
Artike186a 
1. Elke minister wijst een ambtenaar aan als vertrouwenspersoon 

integriteit, Naar behoefte kan voor afzonderlijke organisatorische 
eenheden apart of gezamenlijk een eigen vertrouwenspersoon worden 
aangewezen. 

2. Voorschriften betreffende de vertrouwenspersoon integriteit worden 
vastgesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 

BB 
In artikel89, tweede lid wordt het woord 
1° "houdene" vervangen door: 

Houdende; 
2° "kan" v66r de woorden "de bevoegdheid"toegevoegd. 

cc 
Artikel101 wordt als volgt gewijzigd: 
1° Het tweede, derde en vierde lid vervallen; 
2° Het zesde lid wordt vemummerd tot het tweede lid van bedoeld artikel; 
3° Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd dat luidt als volgt: 

3. Wanneer krachtens het eerste lid ontslag wordt verleend, wordt 
een opzeggingstermijn van drie maanden in acht genomen; 

4° Het zevende lid van bedoeld artikel wordt vemummerd tot het vierde 
lid, en komt als volgt te luiden: 
Wanneer het dienstbelang zulks vordert, kan bij verlening van ontslag 
worden afgeweken van de rangorde, genoemd in het tweede lid. 
Telkens wanneer er sprake is van een reorganisatie, dient voorafgaand 
door het bevoegd gezag een sociaal statuut te worden vastgesteld. 
Het achtste lid van bedoeld artikel wordt vemummerd tot hetvijfde lid 
en de tweede en derde volzin vervallen; 
In het nieuwe vijfde lid wordt het cijfer "98"vervangen door: 
99; 
Er wordt een nieuw zesde lid toegevoegd dat luidt als volgt: 
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Aan gewezen ambtenaren, aan wie eervol ontslag is verleend wegens 
opheffing hunner betrekking of wegens verandering van inrichting van 
de dienst of het bedrijf, waarbij zij werkzaam zijn, hetzij van twee of 
meer diensten en/of bedrijven, dan wei wegens verminderde behoefte 
aan arbeidskrachten, wordt een wachtgeld toegekend volgens de 
daarvoor bij landsverordening gestelde bepalingen. 
Geen wachtgeld of een lager wachtgeldbedrag kan worden toegekend 
a an de ambtenaar die door het bevoegd gezag voor een andere, mede in 
verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden, passende functie 
in aanmerking is gebracht, doch geweigerd heeft deze te aanvaarden 
dan wei die onbemiddelbaar is gebleken door eigen schuld of toedoen. 

In artikel102 wordt het woord "voorts" vervangen door: 
tevens 

EE 
Artikel104 vervalt. 

FF 
In artikel 118 wordt de woorden "dit artikel" vervangen door: 
artikel123 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, 
no. 159). 

Artikel n 
De Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, no. 159) wordt 
ingetrokken. 

Artikelm 

Hoofdstuk 11 
Ovug«ngs- en slotbq~«lingen 

De regelingen die zijn vastgesteld ter uitvoering van de Landsverordening 
Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, no. 159) blijven van kracht tot het 
moment dat deze worden vervangen door regelingen ter uitvoering van de 
Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 2010, no. 87), bijlage f.). 

ArtikeliV ) 
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van 
bekendmaking. 
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Gegeven te Willemstad, 

De Minister van Bestuur, Planning en 
Dienstverlen ing, 

Uitgegeven de 
De Minister van Algemene Zaken, 

} 





STATEN VAN CURAc;AO 

ZITTINGSJAAR 2013-2014 

N0.3 

LANDSVERORDENING van de 
houdende wijziging van de Landsverordening Materieel 
Ambtenarenrecht1. 

MEMOruEVANTOEUCHTING 

Inleiding 
Vanaf 10 oktober 2010, de datum van de totstandkoming van de nieuwe 
staatkundige structuur, kent Cura9ao twee Landsverordeningen materieel 
ambtenarenrecht (LMA), namelijk de landsverordening die is 
gepubliceerd in P.B. 1964, no. 159 en de landsverordening die is 
gepubliceerd in A.B. 2010, no. 87, bijlage t: De beide 
landsverordeningen zijn op veel punten gelijkluidend. Er zijn echter ook 
verschilpunten. Daarnaast is in de tekst van de landsverordening die is 
gepubliceerd in A.B. 2010, no. 87, bijlage f, een aantal storende fouten 
geconstateerd. Het spreekt vanzelf dat deze situatie tot verwarring kan 
leiden. Met bet voorliggende ontwerp wordt beoogd aan die situatie een 
einde te maken. 
Daarbij heeft de Commissie van Vakbonden verzocht om de LMA aan te 
vullen met enkele bepalingen uit de LMA (P.B. 1964, no. 159). 

In verband met bet bovenstaande heeft de regering ervoor gekozen om 
de LMA, opgenomen in A.B. 2010, no. 87, bijlage f, als uitgangspunt te 
nemen en de fouten weg te nemen; daarbij is tevens rekening gehouden 
met de wensen die van de kant van de Commissie van Vakbonden naar 
voren zijn gebracht. Tenslotte wordt met onderhavig ontwerp de LMA, 
neergelegd in P .B. 1964, no. 159, ingetrokken. 
Tijdens het overleg in bet CGOA is ondermeer naar voren gekomen dat 
in de memorie van toelichting bij de LMA, A.B. 2010, no. 87, ten 
onrechte is vermeld dat bedoelde landsverordening strekt tot uitvoering ~ 
van artikel 86 van de Staatsregeling. De regering wenst hierbij die 
omissie te corrigeren door te vermelden dat bet bier gaat om artikel 90 
van de S taatsregeling. 

1 P.B. 2010, no. 87, bijlage F 
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Standpunt van CGOA 
PM 

Financiele gevolgen 
Onderhavige landsverordening heeft geen financiele gevolgen voor het 
Land. 

Advies Raad van Advies 
PM 

Artikelsgewijze toelichting 
OnderdeelA 
De rechtspositie van de griffier van de Staten is vanaf 10 oktober 2010 
geregeld in een afzonderlijke landsverordening, namelijk de 
Landsverordening rechtspositie griffier Staten (A.B. 2010, no. 87, bij1age 
N), ter uitvoering van artikel51, tweede lid, van de Staatsregeling. 
Om die reden kan de verwijzing naar de griffier in artikel4, onderdeel 
b, vervallen. 
Voorts wil de regering van de gelegenheid gebruik maken om 
nogmaals duidelijk aan te geven dat onder het woord "regering" in 
artikel4 wordt verstaan Gouverneur en ministers (artikel28 
Staatsregeling). 
Tenslotte is in artikel4 een definitie gegeven van het begrip 
leidinggevende. Deze benaming komt in de plaats van het voorheen 
gebruikte begrip hoofd van dienst. Laatstgenoemde term wordt echter 
na de invoering van de nieuwe staatkundige structuur, zoals onder 
andere neergelegd in de Landsverordening ambtelijk bestuurlijke 
organisatie, minder gewenst geacht Voor de definitie van het begrip 
leidinggevende is aansluiting gezocht bij de definitie die hiervoor 
wordt gegeven in het Sociaal Statuut (A.B. 2010, no. 60). 

Onderdeel B 
Met deze wijziging wordt bewerkstelligd dat de termijn voor het 
indienen van de wens tot herkeuring wordt verlengd van een week naar 
30 dagen. Daardoor heeft betrokkene meer tijd om bijvoorbeeld eerst 
zijn huisarts of specialist te raadplegen voordat hij besluit om 
herkeuring a an te vragen. 

OnderdeelC 
Artikel 8 was niet goed geredigeerd. Ten onrechte werd verwezen naar 
de geneeskundige(n) als bedoeld in de Pensioenlandsverordening 
overheidsdienaren als de persoon die zou moeten aangeven dat tegen 
een aanstelling in tijdelijke dienst uit medisch oogpunt geen bezwaar 
bestaat. Met de thans voorgestelde tekst wordt duidelijk aangegeven dat 
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het moet gaan om de geneeskundige(n) bedoeld in artikel 6, tweede lid, 
van de LMA. Voorts is in dit artikel een omissie weggenomen: in het 
artikel werd wei vermeld dat in voorkomende gevallen mededeling 
moet worden gedaan van de inhoud en strekking van het bepaalde in de 
Pensioen1andsverordening overheidsdienaren, maar was verzuimd aan 
te geven dat het slechts ging om artikel 6 van die landsverordening. 
Met de voorgestelde tekst komt de regeling weer overeen met die van 
de LMA van P.B. 1964, no. 159. 

Onderdelen D. Hen I< 
Met de voorgestelde wijziging wordt beoogd de vindplaats van de 
desbetreffende regelingen te vermelden. 

Onderdeel E 
De wijziging van deze artikelen vloeit voort uit de nieuwe definitie van 
het begrip leidinggevende zoals opgenomen in onderdeel A. 

Onderdelen F en I 
Deze wijzigingen houden tekstuele verbeteringen in. 

Onderdeel G 
Met de wijziging van de termijn van 1 maand in 30 dagen word t beoogd 
deze termijn aan te passen aan hetgeen meer gebruikelijk is. 

Onderdeel I 
Artikel 30 is overbodig, aangezien dezelfde bepaling is opgenomen in 
artikel32. 

Onderdee] L 
Uit oogpunt van transparantie acht de regering het van belang dat in de 
LMA zelf de tekst van de eed of belofte word t opgenomen. 

OnderdeelM 
In artikel51 van de LMA van P.B. 1964, no. 159, was een regeling 
opgenomen betreffende besmettelijke ziekten. Deze regeling was niet 
overgenomen in de LMA van P.B. 2010, no. 87, bijlage f. Met de 
invoering van artikel 49 wordt beoogd deze omissie te herstellen. 

OnderdeelN 
Met de voorgestelde toevoeging wordt bewerkstelligd dat artikel 55, 
derde lid, van de LMA van P .B. 1964, no. 159 alsnog word t opgenomen 
in de A.B. 2010, no. 87. 
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Onderdelen 0 en P 
Met de voorgestelde wijzigingen worden enerzijds enkele tekstuele 
aanpassingen gedaan en wordt anderzijds geregeld dat ten aanzien van 
de leidinggevende de minister beslist op het verzoek om toestemming 
voor nevenwerkzaamheden. 

Onderdelen 0 en R 
Deze bepalingen waren wel opgenomen in de LMA van P.B. 1964, no. 
159, maar ten onrechte nietin de P.B. 1964, no. 159. Deze omissie wordt 
bij dezen verholpen. 

OnderdeelS 
Met de voorgestelde wijzigingen wordt geregeld dat ten aanzien van de 
leidinggevende de minister beslist over het aannemen van een 
vergoeding, beloning of gift. 

Onderdelen Y en AA 
De bepalingen omtrent een vertrouwenspersoon vervallen. Daarvoor in 
de p!aats komt de regeling die recht doet aan de gewenste situatie. Deze 
regeling is opgenomen in bet thans voorgestelde artikel 87. 

Onderdeel BB 
De voorgestelde wijzigingen betreffen tekstuele verbeteringen. 

Onderdelen CC en EE 
De regeling inzake het Mobiliteitscentrum komt te vervallen, aangezien 
het Mobiliteitscentrum niet meer bestaat 
Voorts is het bepaalde in artikel104 thans opgenomen in het zevende i 
lid van artikel101, omdat de regeling van deze aangelegenheid daar 
beter op zijn plaats is. 

De Minister van Bestuur, 
Planning en Dienstverlening, 
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INVENT ARISATIELIJST VAN Landsbesluiten, houdende algemene rnaatregelen, 
voortvloeiende uit de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (A.B. 2010, no. 87) 

Artlkelen die uitvoering LBHAM danwel andere Kwartaal 
behoeven rage lin~ 
Hoofdstuk I n.v.t 
Algemene bepalingen 

Art 2, lid 2 

Hoofstuk II LBHAM 03 2014 
Aanstelling en bevordering Herkeuring 
Art 7, lid 2 

Art 13, lid 1 Bestaat all 
Bezoldigingsregeling 1998. 
Regaling wordt aangepast 
doorWJZ 

Art 13, lid 2 Bestaat al/ 
Bezoldlgingsregellng 1998. 
Regaling wordt aangepast 
doorWJZ 

Hoofdstuk Ill Concept regaling 01 2014 
Beoordeling en ranglijst beoordeling Is opgemaakt 
Art 15, lid 4 en aangeboden aan CGOA 

Art 15, lid 5 Concept regaling 01 2014 
beoordeling is opgemaakt 
en aangeboden aan CGOA 

Art 15, 6 Concept leidraad 01 2014 
functioneringsgesprekken is 
opgemaakt en aangeboden 
aan CGOA 

Art 16, lid 1 Noodzaak nagaan 02 2014 

Art 17, lid 2 Concept regaling 01 2014 
beoordeling Is opgemaakt 
en aangeboden aan CGOA 

Art 17, lid 3 Is al geregeld in artikel 11 
van het 
Bezoldigingslandsbesluit 
1997 (P.B. 1998, no. 314). 

Hoofdstuk IV Bestaat all 
Bezoldlging, uitkeringen en Bezoldigingsregeling 1998. 
toelagen Regaling wordt aangepast 
Art18 doorWJZ 

Art 27 Bestaat all 
Bezoldigingsregeling 1998. 
Regaling wordt aangepast 
doorWJZ 

Art 29 (vastgestelde regels) n.v.t. 
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INVENTARISATIELIJST VAN Landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, 
voortvloeiende uit de Landsverordening Materieel Arnbtenarenrecht (A.B. 2010, no. 87) 

Art 30 (Deze artikel Is n.v.t. 
geschrapt) 

Art 31 Bestaat I Rev isle 042014 
(uitvoeringsvoorschriften) 

Art 32 Bestaat I Revlsie 04 2014 

Hoofdstuk V Revisie werktijdenregellng 03 2014 
Art 39 (regaling van de 
werktijd per dienst of 
bedrijf) 

Hoofdstuk VI Bestaat I Revlsle 02 2015 
Art 40 (landsverordening) Regaling Vakantle en 

Vrijstelling van Dienst 
Ambtenaren (P.B. 1969, no. 
44) 

Art 43, lid 3 Bestaat I Revisie 01 2015 
(Landsverordenlng Landsverordening 
Ongevallenverzekering Ongeva llenverzekering 
bekijken) 
Hoofdstuk VII Bestaat niet 042014 
Art 59 LBHAM 

Art 61, lid 5 Bestaat niet 042014 
LBHAM 

Art 64, lid 4 Noodzaak nagaan 01 2015 
LBHAM 

Art 68, lid 2 Noodzaak nagaan of dit 01 2015 
elders in een LVO al is 
geregeld 

Art 72 Bestaat 03 2015 
LBHAM 

Art 73 Bestaat niet 03 2015 
LBHAM 

Art 75 LBHAM 03 2015 
Art 76 Bestaat niet 03 2015 

LBHAM regelende 
eenmallge uitkering aan 
ambtenaar 

Art 82 Bestaat niet 042015 
L VO voor overtocht of 
vergoedlng van 
overtochtkosten 

Art 83 Noodzaak nagaan Q4 2015/ 
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INVENT ARISATIELIJST VAN Landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, 
voortvloeiende uit de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (A.B. 2010, no. 87) 

Hoofdstuk VIII Bestaat niet Q1 2016 
Art B6, lid a LBHAM 

Art 89, lid 2 Bestaat niet 042014 
Oude regaling moat worden 
aangepast n.a.v. NBO 
LBHAM 1977, no. 174 

Opmerking: 
Bij daze inventarisatie is ultgegaan van de regellngen van het Land Nederlandse 
Antillen. 


