
CONVENANT 
inzake het 

door de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening voorgelegd onderwerp 
optirnalisatie functioneren overheidsapparaat gericht op de personeelskosten alsmede 

de toetreding van ambtenaren tot de basisverzekering ziektekosten 

Tussen de ondergetekenden, 

1. de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, 

2. de Centrale Comm.issie van V akbonden, 

hierna te noemen: de partijen, 

en 

3. de Voorzitter van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, 

is overleg gevoerd betreffende het volgend onderwerp: de omvang van de 

formatie/ afslanking van het overheidsapparaat. 

Overwegende dat, 

- ingevolge artikel 4, eerste lid, 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 Comm.issie, 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; 

partijen overeenstemming hebben bereikt ter zake van de omvang van de 

forma tie/ afslanking van het overheidsapparaat; 
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- partijen het resultaat van die overeenstemming in een convenant wensen neer te 

leggen als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Landsverordening Georganiseerd 

Overleg in Ambtenarenzaken; 

Komen partijen overeen: 

Artikell 

1. De totale formatie van de ambtelijk bestuurlijke organisatie bij de overheid, met 

inbegrip van de ondersteunende organisaties van de Staten, de Algemene 

Rekenkamer, de Raad van Advies, de Ombudsman en de Sociaal Economische Raad, 

wordt teruggebracht tot een omvang van 3352 in het jaar 2018. Dat betekent ten 

opzichte van de feitelijke bezetting, zoals opgenomen in de begroting 2013, een 
vermindering met 418 fte's. 

2. De kleinere formatie van de ambtelijk bestuurlijke organisatie, bedoeld in het eerste 

lid, zal enkel door natuurlijke afvloeiing worden gerealiseerd. 

3. De realisatie van de kleinere formatie van de ambtelijk bestuurlijke organisatie, 

bedoeld in het eerste lid, zal niet ten koste gaan van de kwaliteit van de 

dienstverlening, daaronder mede begrepen veiligheid, naar burgers en samenleving 

toe. 

4. De realisatie van de kleinere formatie van de ambtelijk bestuurlijke organisatie, 

bedoeld in het eerste lid, zal niet leiden tot een personeelstekort of een overbelasting 

van het personeel (zoals een toename in overwerk). Onderbezetting en overbelasting 

zullen onder meer worden voorkomen met behulp van een op het tempo van de 

natuurlijke afvloeiing gerichte instroomplanning. Ook zullen de werkprocedures en 

werkprocessen worden herschreven en waar nodig zullen ICT -oplossingen worden 

gerealiseerd. Tevens zal een centrale huisvesting voor het overheidsapparaat worden 

gerealiseerd. 

5. De formatieve bovengrenzen in de Landsverordening ambtelijk bestuurlijke 

organisatie (A.B. 2010, no 87, bijlage k) zullen worden aangepast aan de kleinere 

omvang van de ambtelijk bestuurlijke organisatie, bedoeld in het eerste lid. Een 

eventuele uitbreiding in de toekomst van de formatie van de ambtelijk bestuurlijke 

organisatie zal pas mogelijk zijn indien de in dit lid genoemde landsverordening 

wordt aangepast, met inachtneming van de bepalingen van de Landsverordening 
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Artikel2 

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

Artikel3 

Dit convenant treedt in werking op 8 oktober 2014. 

Aldus overeengekomen op 8 oktober 2014, te Curac;ao en in 6-voud opgemaakt. 

r, Planning en Dienstverlening, 

Namens de Centrale Commissie van Vakbonden, 

ABVO NABP 

Wendy E. Calmes 
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