
CONVENANT 
inzake het 

door de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening voorgelegd onderwerp 

optimalisatie 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 Dienstverlenin~ 

2. de Centrale Commissie van Vakbonden, 

hierna te noemen: de partijen, 

en 

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

is overleg gevoerd betreffende het volgend onderwerp: overwerk. 

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 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; 

- partijen overeenstemming hebben bereikt met betrekking tot overwerk; 
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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 werkgever zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat buitenproportionele 

bedragen zullen worden besteed aan overwerk. Overwerk zal strikt noodzakelijk 

worden opgedragen. Dit client als resultaat te hebben ten minste een bedrag van 6 

miljoen gulden dat vrij komt, welke bestemd zal worden ter gedeeltelijk financieren 

van de instroom van de nieuwe mensen in het kader van het plan van aanpak van 
hetKPC. 

2. De dienstleidingen zullen ervoor zorgen dat de nodige vrije tijd bestemd voor het 

bevorderen van het familieverband, niet verstoord zal worden door het verrichten 

van overwerk. 

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 inwerking op 8 oktober 2014. 

Aldus overeengekomen op 8 oktober 2014, te Curac;ao en in 6-voud opgemaakt. 
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De Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, 

e 
amens de Centrale Commissie van Vakbonden, 

ABVO NABP 
Wendy E. Calmes 

De Voorzitter an het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken 
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