
CONVENANT 
inzake 

het conceptconvenant migratieplan Korps Politie Curac;ao (zaaknummer 
2013/073484b, GOA-nummer 020/2014) 

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

de Minister 

2. de Centrale Commissie van V akbonden, 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: het conceptconvenant 
migratieplan Korps Politie Curac;ao (zaaknummer 2013/073484b, GOA-nummer 
020/2014) 

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; 

Komen partijen overeen, 

dat het conceptconvenant migratieplan Korps Politie Curac;a~ 
(zaaknummer 2013/073484b) zoals aangeboden aan het Centraal 
Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken op 11 februari 2014 (GOA- ,1[ 
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nummer 020/2014) en waarover overleg is gevoerd op 30 oktober 2014 en 
als bijlage toegevoegd, de goedkeuring draagt van de partijen; 

dat de vakbonden Algemene Bond van Overbeids- en overig personeel 
(ABVO), Nationaal Algemene Politie Bond (NAPB), de Sindikato 
Amtenarnan di Polis i Kadena Hudisial (SAP) met de Minister van Justitie 
op 21 oktober 2014 een "Protocol Tijdelijke Voorziening Implementatie 
Reorganisatie KPC" bebben ondertekend welke als bijlage is toegevoegd; 

dat de implementatie van bet inricbtingsplan KPC geschiedt 
overeenkomstig bet door de Raad van Ministers van de toenmalige 
Nederlandse Antillen op 23 juni 2010, 3430 MJ'10 genomen besluit tot 
formalisering van bet Inricbtingsplan KPC, tenzij partijen scbriftelijk 
anders overeenkomen; 

dat partijen bevestigen dat, voordat plaatsing, als bedoeld in artikelll van 
bet concept-convenant Reorganisatie KPC plaatsvindt, aile 
recbtspositionele aangelegenheden van de ambtenaar door of vanwege de 
Minister worden afgebandeld, zoals bedoeld in artikel 17 van bet 
conceptconvenant Reorganisatie KPC. 

Aldus overeengekomen op 6 november 2014, te Cura~ao en in 6-voud opgemaakt. 

De Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, 

SAP 
Marco A. Lade 
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NAPB 
Ronaldo 



De Voorzitter van het Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken, 
__;:. 

Bijlagen: (3) 
het (niet-getekende) convenant reorganisatie Korps Politie Curac;ao 
(zaaknummer 2013/073484b, GOA-nummer 020/2014); z 
Protocol inzake Tijdelijke Voorziening Implementatie reorganisatie KPC; 
Addendum bij het convenant migratieplan Korps Politie Curac;ao 
(zaaknummer 2013/073484b, GOA-nummer 020/2014) C . 11 • t { 
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CONVENANT REORGANISA TIE KPC 

De RegerJng van de Cura~ao, vertegenwoordigd door de Minister van Justide 

en 

de Nationaal Algemene Politte Bond (NAPB), de Slndikato Amptenarnan di Polls i 
Kadena Hudisial (SAP) en de Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO), 
recbtsgeldlg vertegenwoordlgd door bun respectievelljke bestuursleden (voonltter), 

hierna genmenlljk aangeduid als partfjen, 

tWerwegende: 

• dat de afgelopen jaren zicb om en bij bet Korps Politie Cura9ao (KPC) vele 
ontwikketingen bebben voorgedaan die geleid hebben tot vele aanbevelingen tot 
optimalisering van het ftmctioneren van het KPC; 

• dat bet noodzakelijk is de effectiviteit en efficientie van bet functioneren van bet 
politiekorps op Cura911o te bevorderen; 

• dat bet met name ontwikkelingen aangaande de inwlling van de principes van 
wijkgericbte potitiezorg en infonnatiegestuurde politie bet:reffen; 

• dat teneinde het bovengestelde te kunnen bereiken bet nodig is om bet buidige 
structuur van bet KPC, die gebaseerd is op bet Inricbtingsplan van dat korps, te 
reorganiseren; 

• dat ook bet verkrijgen van de status van land Cura~ao binnen bet Koninkrijk, 
waarbij bet toenmatige Korps Politie Nederlandse Antillen opbield te bestaan en 
de totstandkoming van de Rijkswet Politic nopen tot de berinricbting van bet 
KPC; 

• dat de reorganisatie van bet KPC acbterwege is gebleven, ook nadat de 
ambtenaren van politie op grand van de Landsverordening Sociaal Statuut Land 
Cur~ao bij de Sector Rechtshandhaving van bet Ministerie van Justitie werden 
geplaatst; 

• dat, gelet bet feit dat de Contourennota, bet Inricbtingsplan KPC en bet 
Implementatieplan KPC onder bet regiern van een algernene maatregel van 
rijksbestuur dreigen te komen en mede gelet op bet door de Ianden van bet 
Koninkrijk afgesproken toetsingsmoment van de implementatie van bet 
Implementatieplan, bet noodzakelijk is de reorganisatie van bet Korps Politie 
Cura9a0 snel uit te voeren; 

komen oyerseen als volgt: 

Begrfpsbepalingen 

Artikell 
In dit convenant wordt verstaan onder: 



a. Minister: 
b. V erandermanager. 

c. Korpschef. 

d Ambtenaar: 

e.Functie: 

f. Functieboek: 

de Minister van Justitie van Cur~ao; 
de gene die namens de Minsiter van Justitie aangewezen is 
om de implementatie van de reorganisatie van bet KPC te 
begeleiden; 
de Korpschef als bedoeld in srtikel 6 van de Rijkswet 
Politie; 
de ambtenaar als bedoeld in artikel 3 van de Rijkswet 
Politie; 
bet al dan net geformaliscerde samengestelde geheel van 
taken, werkzaamheden, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, zoals dat door de ambtenaar verricbt moet 
worden; 
een vastgestelde verzameling van functies met de 
bijbehorende functiebeschrijvingen zoals deze in bet KPC 
voorkomen, met vermelding van de functiewaardering per 
organisatieonderdeel; 

g. Mens volgtfonctie-principe: bet principe waarbij de ambtenaar zijn taken en 

h. Volgfunctie: 

i. Plaatsingsplan 

j. Gereorganiseerde Korps 
Politie Curacao (GKPC): 

k. Nieuwefonctle: 

l. Pa.ssendefunctie: 

m. Geschiktefonctie: 

n. Takenpakket: 

werkzaamheden van zijn oude functie in bet 
gereorganiseerde Korps blijft uitoefenen; 
een functie bij bet GKPC waarin een ambtenaar conform 
bet "mens volgt functie-principe" wordt geplaatst. Een 
volgfunctie betreft een functie die qua taakinhoud, voor 213 
deel of meer, overeenkomt met de functie die de ambtenaar 
voor tenminste drie jaren bij bet KPC vervulde, v66r de 
implementatie van bet inrichtingsplan C~ao; 
Het plan omvattende de overgang van de ambtenaar naar 
hun toekomstige (functie)plaats in bet GKPC; 

Het KPC zoals ingericht op grand van bet Inrichtingsplan 
KPC van bet Cura~ao; 
een functie die qua inhoud niet eerder voorkwam bij bet 
KPC; 
een functie van gelijkwaardig werk- en denkniveallt die bet 
personeelslid in verband met zijn persoonlijkheid, 
omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten, 
redelijkerwijs kan worden aangeboden gelet op zijnlbaar 
kwalificaties, opleidingsniveau en/of competentie. Ben 
passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau 
als de oude functie, maar kan ook van een boger niveau of 
maximaal twee niveaus lager zijn dan de oudc functie; 
een functie die niet als passend kan worden beschouwd, 
maar waarvoor de ambtenaar, gezien zijnlhaar capaciteit 
wel aan de functie-eisen kan gaan voldoen; 
werkzaamheden die de werlmemer, gelet op zijn opleiding, 
ervaring, capaciteiten, persoonlijkheid. omstandigheden 
kan worden aangeboden; 



o. Herp/oatabare ambtenaar: de ambtenaar die niet overeenkomstig artikelll, een~te tot 
en met zesde lid is geplaatst bij bet GKPC~ 

Werking van bet Convenant 

Artikell 
I. Dit Convenant is van toepassing op aile ambtenaren van politie die v66r 10 oktober 

2010 in dienst waren van bet KPC, de ambtenaren in dienst van de 
Uitvoeringsorganisatie Conlrole en Bewaking (voorheen S.K.S.), de ambtenaren die 
in d.ienst waren van bet Landelijke Politie Opleidingsinstituut, die over wensen te 
gaan naar bet GKPC en de ambtenaren van de Centrale Politiedienst die overgaan 
naar bet GKPC. 

2. Dit Convenant is eveneens van toepassing op de ambtenaar die op of na 10 oktober 
2010 in dienst is gelreden bij bet KPC. 

3. Partijen komen overeen dat binnen twee maanden na ondertekening van dit convenant 
een definitieve beslissing genomen zal worden over de organisatie en de inrichting 
van een nieuwe landelijke beveiligingsdienst. Er zal een Uitvoeringsorganisatie 
Beveiliging en Bewaking {UBB)in bet leven geroepen worden. Op de overgang van 
bet personeel van de LBD die overgaat naar de UBB zijn de artikelen 6, 7 en 8 van dit 
Convenant van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in een separate 
Convenant voor die overgang voorzien zal worden. Op bet personeel van de LBD die 
overgaat naar het GKPC is dit Convenant van toepassing. 

4. Partijen komen overeen dat bet aantal formatieplaatsen van executieve politiefuncties 
van bet GKPC met evenveel fo.rmatieplaatsen als ambtenaren van de 
Uitvoeringsorganisatie Conlrole en Bewaking dat bij bet GKPC geplaatst zullen 
worden, vermeerderd wordt. 

ArtlkeiJ 
Dit Convenant is niet van toepassing op de openstelling van functie van Plaatsvervangend 
Korpschefbij bet GKPC. 

Doel en uitgangspunten 

Artike14 
Dit Convenant kent drie doelstellingen: 
a. Garanderen van een zorgvuldige plaatsingsprocedure voor aile ambtenaren van politie 

op Curacao. 
b. Vooraf duidelijkheid scheppen over de regels die bij de overgang in acbt moeten 

worden genomen. 
c. Vooraf duidelijkheid scheppen voor aile betrokken ambtenaren over de eventuele 

gevolgen voor hun rechtspositie. 

ArtfkeiS 
Dit Convenant wordt opgenomen als onderdeel van de rechtspositie van de ambtenaar. 

I 
J 



Artikel 6 
De reorgiUlisatie van bet K.PC dient voor bet personeel bij genoemd korps met voldoende 
waarborgen te zijn omkleed. 

Artfkel 7 
De reorganisatie van bet K.PC leidt tot verhoging van de doelmatigheid en 
pmfessionalisering van bet korps. 

Artikel8 
1. De recbtspositie van de ambtenaar zal na de reorganisatie in zijn totaliteit niet 

ongunstiger mogen zijn dan de buidige rechtspositie. Partijen dragen de 
venmtwoordelijkheid voor bet nakomen van de afspraken die in dit Convenant zijn 
opgenomen. 

2. In beginsel geldt, dat bij de reorganisatie van bet KPC de ambtenaar eventueel na 
scholing een functie in de gereorganiseerde politieorganisatie wordt geplaatst. Indien 
plaatsing in een functie niet tot de mogelijkheden beboort wordt de ambtenaar een 
takenpalcket aangeboden. Er zal derbalve geen sprake zijn van gedwongen ontslag. 
Ben uitzondering hierop kan worden gemaalct ingeval de betrok.k.en ambtenaar zelf 
niet of onvoldoende meewerlc.t aan plaatsing in een andere functie, of bet takenpakket 
niet accepteert. Dit staat ter beoordeling van de Minister van Justitie. 

Plaatsingsprocedure 

Artike19 
1. Er dient voorafgaand aan de overgang naar bet GKPC een vastgesteld functieboek 

aanwezig te zijn. 
2. De Minister van Justi tie stelt voorafgaand aan de over gang naar bet GKPC een 

Bezwarencommissie in. 
3. De Verandermanager stelt na overleg met de Minister van Justitie voorafgaand aao de 

overgang naar bet GKPC een Vacaturecommissie in. 

ArtlkellO 
1. De Korpscbef stelt na overleg in bet Managementteam van bet K.PC een 

Plaatsingsplan op, uiterlijk binnen 10 werkdagen na ondertekening van dit 
Convenant. 

2. Het Plaa.tsingsplan omvat de plaatsing van ambtenaren op grond van bet principe 
mens volgt functie in een volgfunctie bij het GK.PC en de plaatsing van ambtenaren in 
een passende functie. 

3. Het Plaatsingsplan beboeft goedkeuring van de Verandermanager. 

Artikelll 
I. De Korpscbef plaatst de ambtenaar in een volgfunctie dan wei in een passende 

functie, onverwijld nadat de goedkeuring als bedoeld in artikel 10, derde lid, is 
verkregen. 

..._/ 



2. De Korpschef stelt binnen zeven werkdagen nadat de ambtenaren zijn geplaatst 
overeenkomstig bet eerste lid, aile nieuwe en vacante functies bij bet GKPC open en 
nodigt de ambtenaar uit om door middel van een daartoe ontworpen 
sollicitatiefonnulier baar voorkeur voor een opengestelde functie kenbaar te maken 
bij de Vacaturecommissie. 

3. De ambtenaar die in aanmerking wenst te komen voor een vacature als bedoeld in bet 
tweede lid maakt dit binnen 14 werkdagen nadat de functie overeenk.omstig bet 
tweede lid opgensteld is, door middel van een sollicitatieformulier kenbaar aan de 
Vacaturecommi.ssie. 

4. De Vacaturecommissie doet nadat 21 werkdagen zijn verstreken sinds de functies zijn 
opengesteld, zo spoedig mogelijk een aanbeveling over de vervulling van de 
opgenstelde fimcties aan. de Korpschef toekomen. De ambtenaar die a an de eisen ten 
aanzien van de opleiding en ervaring voor de opengestelde functie voldoet zal bij 
voorkeur aan.bevolen worden voor plaatsing in een geschikte functie. Indien de 
Vacaturecommissie geen of onvoldoende grand aanwezig acht voor bet aanbevelen 
van een geschik.te fmctie op grond van de eerste voorkeur van de betrokken 
ambtenaar, dan oordeelt de commissie over de geschiktheid van de betrokken 
ambtenaar voor een tweede voorkeur of een andere opengeatelde functie. De 
aanbeveling van de Vacaturecommissie is bindend. 

S. De Korpscbefplaatst met inacbtneming van de aanbeveling van de 
Vacaturecommissie de ambtenaar in een geachikte functie. Aan de plaatsing in een 
gescbikte functie kan de Korpschefmet toepassing van artikellS, tweede lid, van bet 
Besluit recbtspositie Korps Politie Nederlandse Antillen dan wei bet Besluit 
recbtspositie Politie Cura~ao 2013 voorwaarden verbinden. 

6. De ambtenaar die niet door de V acaturecommissie is aanbevolen, wordt door de 
Korpscbef een takenpakket aangeboden, met bet verzoek om binnen 21 werkdagen 
kenbaar te maken of bet takenpakket aan.vaard wonit. De Korpschef plaatst de 
ambtenaar die het takenpakket aanvaardt. 

7. Na bet vertrijken van de periode, bedoeld in bet .zesde lid, stelt de Korpscbef een lijst 
van herplaatsbarc ambtenaren op en doet dit aan de Minister toekomen. 

8. De Korpscbefkent een takenpakket toe aan de ambtenaar die op de lijst van 
berplaatsbare ambtenaren voorkomt, Zolang de Mimiter geen besluit bee.ft genomen 
dan wel, indien de betrokken ambtenaar bezwaar beeft ingediend, geen bindend 
advies van de Bezwarencommissie is uitgebracht, is de ambtenaar verplicht .zijn taken 
overeenk.omstig bet takenpakket uit te voeren. 

9. De Minister beslist binnen 60 dagen over de berplaatsing van de ambtenaar als 
bedoeld in bet zevende lid. 

10. De herplaatsbare ambtenaar kan op eigen vetzoek bij een andere dienst worden 
overgeplaatst. 

Artfkell1 
1. Elk ambtenaar ontvangt een kennisgeving van plaatsing. 
2. De kennisgeving bevat tenminste de volgende informatie: 

a. bet onderdee1 van plaatsing bij bet GKPC; 
b. de uit te oefenen functie of takenpakket; 
c. de functiescbaal en trede; 



d. de bezoldiging van de ambtenaar en 
e. pensioengrondslag. 

Artikel13 
1. De V acaturecommissie bestaat uit een vertegenwoord.iger van CCVV, een 

vertegenwoordiger van bet Management Team van het KPC en een door de 
vertegenwoordiger van CCVV en de Korpschef gezamenlijk aangewezen 
onafbankelijk lid. Het onafhankelijke lid fungeert tevens als voorzitter. De Korpschef 
stelt een ambtenaar ter beschikking van de Vacaturecommissie als secretaris. 

2. De vakbonden kunnen elk een vertegenwoordiger als toehoorder afvaardigen naar de 
V acaturecommissiEl. 

3, Het besluit tot instelling van de Vacaturecommissie omvat de werkwijze van de 
commissie. 

Bezwan:n 

Artikell4 
1. De instelling van de Bezwarencommissie en de volgende regelingen voor de 

bezwarenprocedure zullen bij landsbesluit worden vastgesteld. 
2. Een ambtenaar die zicb niet met de plaatsing ofherplaatsing Jean verenigen, kan 

binnen 14 kalenderdagen na keDJlisname hiervan gemotiveerd een bezwaarschrift bij 
de BelWarencommissie indienen. De ambtenaar kan onder meer gelet op zijn 
persoonlij.kheid, omstandigheden of in verband met de voor hem bestaande 
vooruitzichten bezwaar indienen. 

3. Bij bet indienen van een bezwaarschri.ft wordt de plaatsing dan wel toekenning van 
een takenpakket als een voorlopige plaatsing beschouwd. 

4. De behandeling van een bezwaarschri.ft geschiedt door de Bezwarencommissie. De 
instelling, taakBteUing en samenstelling van de Bezwarencommissie geschiedt bij 
landsbesluit met dien verstande dat in deze comrnissie een vertegenwoordiger van de 
ccvv. een vertegenwoordiger van de Minister en c!en door de vertegenwoordiger 
van de CCVV en de Minister gezamenlijk aangewezen onafbankelijk lid wordt 
benoemd. Een lid van de Bezwarencommissie kan niet tegeliJk lid zijn van de 
Vacaturec:ommissie dan enige andere commissie die in bet kader van de reorganisatie 
in bet Ieven wordt geroepen. Het onafbank.elijke lid fungeert tevens als voorzitter. 

S. De Minister draagt zorg voor de aanwijzing van een secretaris van de 
bezwarenc:ommissie. 

6. De vakbonden kunnen elk een vertegenwoordiger als toehoorder afvaardigen naar de 
Bezwarencommissie. 

7. Het bezwaarschrift moet bij de Bezwarencommissie worden ingediend. De plaatsing 
dan wel toegewezen takenpakket dan wel keDJlisgeving van herplaatsing moet ook in 
bet bezwaarschrift worden venneld. In bet bezwaarschrift dient onder andere de reden 
van bet bezwaar te worden aangegevcn (bijvoorbeeld functie(naam)). Het 
bezwaarschrift client ondertekend te zijo door het personeelslid of zijn 
gemachtigde.Het be~aarschrift bevat de naam, adres en geboortedatum van bet 
personeelslid. 
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8. Het bezwaarschrift wordt binnen 21 dagen na ontvangst in behandeling genomen 
door de bezwarencommissie. De bezwarencommissie brengt uiterlijk 3 weken na haar 
vergadering over bet bezwaar een schriftelijk advies uit aan de Minister. Het tennijn 
bedoeld in de eerste volzin kan eenmaal met ten hoogste 21 dagen worden verlengd. 

9. De Bezwarencomrnissie kan de ambtenaar naar aanleiding van bet bezwaa.rschrift 
horen. De ambtenaaar kan zich daarbij Iaten bijstaan door eeo raadsman. 

1 0. Het ad vies van de bezwarencommissie is bindend. De minister neemt een hesluit en 
deelt dit binnen eet! (1) week schriftelijk mee aan de ambtenaar met vermelding van 
de beroepsmogelijkheid bij de administratieve rechter. 

Sluiting overgang 

Artikel15 
De Km:pschefbrengt binnen 10 dagen nadat de Bezwarencommissie het laatste advies 
heeft uitgebracht door tusseokomst van de Verandennanager een verslag uit van de 
plaatsing aan de minister. Het verslag gaat vergezeld van bet Plaastingsplan, de 
beslissingen die door de Korpschefnadien zijn genomen, de door de Vacaturecommissie 
uitgebrachte aanbevelingen, een afschrift van de adviezen van de Bezwarencomrnissie en 
de ontwerp-landsbesluiten tot vaststelling van de rechtspositie van de ambtenaar op de 
dag van de plaatsing, als bedoeld in artikel 11. 

Overige Garanties, Hardheld en Evaluatie 

Artikel16 
De ambtenaar dient onverminderd bet recht op bezwaar hemlhaar toegewezen functie dan 
wei takenpakket te vervullen. 

Artlke117 
Voordat plaatsing, als bedoeld in artikel11 wordt gedaan, worden aile 
rechtspositionele aangelegenheden van de ambtenaar door of vanwege de Minister 
afgehandeld. 

Artikell8 
De ambtenaar behoudt hij verandering van in.richting zijn laatste bezoldiginglloon en de 
aanspraak op de periodieke verhogingen van bezoldiginglloon die aan hem zouden zijn 
toegekend indien hij in zijn oude betre.kking zou zijn gebleven. De ambtenaar behoudt bij 
plaatsing in GKPC aanspraak op bevordcring en/ofbezoldiging/loon verhoging die aan 
hem in de oude KPC zou zijn toegekend. 

Artikel19 
Indien ambtenaar v66r de datum van plaatsing enige vergoeding of een toelage op grond 
van bet Besluit Rechtspositie K.P.N.A. dan wel een enig andere toelage gestoeld op enige 
andere fonnele (bezoldigings)regeling ontvangt en er in de nieuwe functie geen 
grondslag is voor deze toekenning, wordt deze toelage binnen 1 jaar beeindigd. Hiertoe 



zal zo nodig een afbouwregeling worden opgesteld. 

Artfkel 20 
Partijen komen overeen dat zij binnen zestig dagen na ondertekening van dit convenant 
een beslissing nemen oyer de invulling van politieopleidingen en bijscholing van de 
ambtenaar van politie. Er zal binnen vijfjaren de volgende canier-oplcidingen of 
onderdelen daarvan, die in het leader van bijscholing noodzakel~'k zijn, ten behoeve van 
bet pel!oneel bij bet G.KPC georganiseerd worden: 

a. de opleiding tot verkrijging van de deelcertificaten en bet diploma Basis 
Politiemedewerker (niveau 3); 

b. de opleiding tot verkrijging van de deelcertificaten en bet diploma Senior 
Politiemedewerker (niveau 4); 

c. de opleiding tot verkrijging van de deelcertificaten en bet diploma Operationeel 
Leidinggevende Politiemedewerker (niveau 4L) en 

d. de opleiding tot verkrijging van de deelcertificaten en bet diploma Tactisch 
Leidinggevende Politiemedeweric.er (niveau 5). 

Artfkelll 
Artikel24 van bet Besluit recbtspositie Politic CUill~ao 2013 wordt binnen zes maanden 
nade plaatsing, als bedoeld in dit convenant, uitgevoerd. 

Artlkell:Z 
In gevallen waarin dit Convenant niet voorziet of in gevallen waarin het onverkort 
toepassen van dit Convenant tot een kennelijke onredelijke en onbillijke uitkomst leidt, 
beslist de Minister op voorstel van de Verandennanager in overleg met de Korpschef en 
de vakbonden. 

Artlkell3 
De Verandennanager, bet Managementteam van bet K.PC en de vakbonden zullen de 
uitvoering van dit Convenant periodiek evalueren en hun bevindngen aan de Minister 
kenbaar malcen. 

Inwerldngtreding en werldngsduur 

Artlkel 24 
Dit Convenant treedt in werking op de dag der afk.onwging van bet landsbesluit en 
heeft een werkingsduurvan eenjaar. Indien deze datum opschuift, schuiven alle in dit 
Convenant genoemde data evenrewg op. Gedurende de werldngsduur blijft de 
rechtspositie van bet betrokken personeel door de rechtsopvolger(s) gegarandeerd. 

Citcertitel 

Artlkel :ZS 
Dit Convenant lean worden aangehaald als "Convenant Reorganisatie KPC". 



De Minister van Justitie, 

Mr. N. Navarro, 

Namens de ABVO, 

Namens de NAPB, 

Namens de SAP, 

I 
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Memorandum Toellchting op artikel3, behorende bij bet Convenant Reorganisatie 
KPC 

De functie van Plaatsvervangend Korpschefbij bet gereorganiseerde Korps Politie 
Cura~ wordt in verband met de reorganisatie en de verdere ontwikkelingen bij bet KPC 
gezien als een belangrijke functie. De Korpschef, die op grand van de Rijkswet Politie 
belast is met de dagelijkse Ieiding van het korps. zal een meer strategiscbe 
allesoverziende rol gaan aannemen. Daarbij zal bet vooral gaan om bet uitdragen van de 
korpsvisie, bet volgen van de trends op politiegebied, het ontwerpen van nieuwe werk- en 
denkmethodes. bet tijdig inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen, 
bet extern vertegenwoordiger van bet korps, zowello.kaal als intemationaal. 
Tegelijkertijd zal de Korpscbef zodanige verdeling van de rollen afspreken, dat de faeto 
de Plaatsvervangend Korpscbef belast zal zijn met de meeste aspecten van de dagelijkse 
Ieiding, zonder dat aan de verantwoordelijkheid van de Korpscheftekort gedaan wordt. 

Gelet op die rolverdeling binnen het Korps ligt bet voor de hand dat de werving en 
selectie en aanstelling van een Plaatsvervangend Korpscbef aan dezelfde eisen, die aan de 
werving en selectie en aanst.elling van de Korpscbef zal moeten voldoen. De opens telling, 
werving en selectie van een Plaatsvervanged Korpschef zal daarom door of vanwege de 
Minister van Justitie, als Korpsbeheerder, plaatsvinden en valt buiten bet bestek van de 
reorganisatie. 
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Almtrll BIJiagtn 

Met verwijzing naar mijn brief d.d. 19 december 2013 No.2013/073484a vraag ik uw aandacht 
voor het volgende. 

Bij vennelde brief heb ik u aangeboden een exemplaar van het ontwerp Landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen ter uitvoering van artikellO, tweede en derde lid, van de Politieregeling 
2013 (Besluit rechtspositie Politte Curacao 2013). 

Bijgaand ontvangt u nog een aantal documenten die betrekking hebben op het Politiepakket 
waarover in het CGOA- verband overleg moet worden gevoerd. Het betreft de hiema te 
vermelden documenten, namelijk: 

het antwerp Convenant Reorganisatie I<PC, vide bijlage 1; 
het advies van het Advocatenkantoor FCW-Legal d.d. 1 oktober 2013lnzake het Besluit 
Rechtspositie Poll tie Curacao 2013, vide bijlage 2; 
de adviezen van het Ministerie van Finanden d.d. 12 en 29 november 2013 No.'s 
2013/064943/2013/54025 en d.d. 14 december 2013 No.2013/073023, vide bijlage 3 
de adviezen van de heer A.M. Daal, LLm, MBA, Verandermanager KPC, d.d.31 oktober 2013, 
d.d. 22 november 2013 en d.d. 2 december 2013, vide bijlage 4; 
de Eindnota integratie Uitvoeringsorganisatie Centrale en Beveiliging in het Gereorganiseerd 
Korps Politie Curacao, vide bijlage 5; 
het on twerp Instellingsbesluit Bezwarencommissie, vide bijlage 6 en 
het ontwerp Instellingsbesluit Vacaturecommissie, vide bipage 7. 

Volledigheidshalve wil ik hierbij vastleggen, dat de hiema te vennelden documenten inmiddels 
reeds aan u zijn aangeboden, te weten: 

Onderwerp 
-Implementatieplan/Mlgratieplan 
-Politieregeling 
-Functieboek 
-Competentie Handboek I<PC 

Nummer 
96/2011 
2011/95121 
2013/035040 
2012/010424 

Datum onroangst bij CGOA 
4 december 2011; 
27 april 2012; 
5juli 2013; 

13 december 2013; 
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-Besluit rechtspositie Po1itie 
Curacao 2013 

-2-

2013/073484a 

-Landsbesluit ondersteunende politietaak 
Uitvoeringsorganisatie Controle en 
Beveiliging 

-Inrichtingsplan 

Hoogachtend, 

2012/11328 
2014/1075 

No.2013/073484b 

19 december 2013; 

10 januari 2014 en 
24 januari 2014. 
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Protocol inzake Tljdelljke Voorzienlng 
lmplementatie Reorganisatle KPC 

De Minister van Justitie, de Nationaal Algemene PoUtie Bond (NAPB), de Sindikato 
Ambtenarnan di PoUs i Kadena Hudislal (SAP) en de Algemene Bond van Overbetds- en 
overige personeel (ABVO), 

hiema te noemen: de partijen of, wanneer het betreft de vakbonden gezamenlijk, de 
vakbonden; 

Overwegende: 

dat de vakbonden, de waarnemend Korpschefvan bet Korps Politte Cura~ao en 
de door de Minister van Justltie ln bet Ieven geroepen Veranderteam overeenstemmlng 
bebben bereikt over bet Convenant Reorganlsatie KPC, zoals aan dlt protocol gebecbt; 

dat de partljen en bet Veranderteam bebben lngestemd met bet Functleboek van 
het Korps Politte Cura~ao, met dlen verstande dat de lmplementatie van de 
reorganlsatie van het KPC na de ondertekenlng van bet Convenant Reorganlsatle KPC in 
afwijking van artlkel 9 van bet Convenant Reorganlsatle KPC voortgezet zou kunnen 
worden, lopende de formele vastlegglng van nader aan te geven functies die in bet 
Functieboek voorkomen, waarvan partijen kenbaar bebben gemaakt een berziening van 
de bij de aangegeven functies beborende functiebescbrljvlng, functie-elsen en/of 
functiewaarderlng wenselljk te acbten; 

dat de vakbonden, de waarnemend Korpscbefvan bet Korps Politie Cura~o en 
de door de Minister van Justitle in bet Ieven geroepen Veranderteam overeenstemming 
hebben berelkt over bet ontwerp-Besluit Recbtsposltie Korps Politie Cura~ao; 

dat de vakbonden en bet Veranderteam onder Ieiding van de Verandermanager 
een traject hebben opgestart om bet Inricbtlngsplan KPC te berzlen, daar waar 
knelpunten zijn geconstateerd en deze berzlenlng ulterlijk 1 december 2014 zal moeten 
lelden tot een nota strekkende tot berzlening van bet Inrlchtingsplan KPC; 

dat de formele vastlegging van de convenanten lnzake neerlegging van de 
overeenstemming tussen de partijen In bet Centraal Georganiseerd Overleg In 
Ambtenarenzaken en vastlegging van bet resultaat van bet overleg tussen de partljen, 
als bedoeld in artikel10, tweede en derde ltd, van de Landsverordening Georganiseerd 
Overleg in Ambtenarenzaken met betrekking tot bet Convenant Reorganisatie KPC, bet 
ontwerp-Besluit Rechtspositie Politie Cura~ao 2013, bet Functieboek en bet Inricbtingsplan 
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vertraging beeft opgelopen, maar de verdere implementatie van bet lnricbtingsplan KPC en 
de reorganisatie van bet .KPC, gelet op de recbtszekerheid van bet politiepersoneel en de 
afspraken die in .Koninlaijksverband zijn gemaakt met betrekking tot de implementatie van 
de Rijkswet Politic, geen uitstel gedogen; 

Gelezen: 

bet ontwerp-besluit van de Verandermanager lnzake lnstelllng van de 
Vacaturecommlssie fn verband met de selectte van geschikte kandidaten voor de 
opengestelde functies bij bet KPC, zoals aan dlt protocol gebecbt; 

de opdracbt aan de Vacaturecommfssle, zoals vastgelegd in bet besluit van bet 
Structureel Overleg met de Vakbonden, zoals aan dit protocol gebecbt; 

de afspraken tussen de Verandermanager en de vakbonden lnzake 
gescbikthefdsonderzoek voor de deftnitleve plaatslng bij bet KPC, zoals aan dit protocol 
gebecbt; 

bet ontwerp-landsbesluit strekkende tot instelllng van een Bezwarencommissie 
In verband met de reorganisatle van bet KPC, zoals aan dit protocol gebecbt; 

komen, voorultlopend op de ondertekenlng van het Convenant Reorganlsatie 
Korps Polttle Cura~o door de Minister van }ustltie en de vakbonden, als volgt 
overeen: 

Artlkel1 
De implementatie van bet lnrlcbtlngsplan KPC gescbledt overeenkomstlg bet door de 
Raad van Minister van de toenmallge Nederlandse Antlllen op 23 juni2010, 3430 MJ'10 
genomen besluit tot formallserlng van bet lnrlcbtlngsplan KPC, tenzlj partijen 
scbriftelijk anders overeenkomen. 

Artlke12 
Partljen bevestigen dat, voordat plaatslng, als bedoeld in artikelll van bet ontwerp
Convenant Reorganisatie KPC plaatsvindt, aile recbtspositionele aangelegenbeden van 
de ambtenaar door ofvanwege de Minister worden afgebandeld, zoals bedoeld in 
artikel17 van bet ontwerp-Convenant Reorganlsatle KPC, ulterlljk de dag v66r de dag 
van vaststellfng van bet landsbesluit tot vaststelling van de recbtspositle van de 
ambtenaar van polltle (definitleve plaatslng). 
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Artlkel 3 
Partljen bevestigen dat de lmplementatie-activltelten op grond van dlt protocol of, 
nadat bet Convenant Reorganlsatie KPC door partijen ondertekend wordt, op grond van 
dat convenant zal plaatsvlnden, lopende de formele vastiegging van nader aan te geven 
functles die in bet Functieboek voorkomen, waarvan partljen kenbaar bebben gemaakt 
een berzienlng van de blj de aangegeven functles beborende functlebescbrljvtng, 
functle·elsen en/of functlewaardertng wenselljk te acbten. 

Artlkel4 
a. Partljen komen overeen dat de Vacaturecommlssle, zoals bedoeld In bet ontwerp

besluitvan de Verandermanager, lngesteld wordt conform dat ontwerp-beslult 
b. De alsdan lngestelde Vacaturecommissie voert baar taken ult met lnacbtneming van 

de opdracbt aan de Vacaturecommlssle, zoals door partljen overeengekomen. 

Artlkel5 
Partljen komen overeen dat de afspraken inzake bet gescbiktheidsonderzoek voor de 
deflnltieve plaatslng bij bet KPC, overeenkomstlg betgeen partljen scbrtft:elljk bebben 
overeengekomen, In Ieder geval ten aanzfen van solllcltanten voor de opengestelde 
functles ultgevoerd worden, tenzlj partljen anders overeenkomen. 

Artlkel6 
Partijen komen overeen dat de deflnitleve plaatslng en vaststelUng van de recbtspositie 
van de ambtenaar van politie overeenkomstig bet Convenant Reorganisatie KPC zal 
plaatsvtnden, zodra bet bind end advies van de Vacaturecommlssle aan de Korpscbef 
kenbaar is gemaakt 

Artlkel7 
Partijen komen overeen dat de Minister van Justitie de bezwarencommlssle In verband 
met de reorganisatle van bet KPC, zoals bedoeld In bet ontwerp-landsbeslult, lnstelt 
conform dat ontwerp-landsbeslult 

Artlkel8 
lndlen tijdens de implementatle-actlvlteiten die ult dlt protocol voortvloeien een 
knelpunt of een onvoorziene omstandlgbeld geconstateerd wordt, waardoor de 
geregelde voortzettlng van de lmplementatie-actlvltelten belemmerd wordt, treden de 
parttjen In overleg, teneinde overeenstemming te hereiken over de oplosstng van bet 
knelpunt dan wei de te treffen voorzienlng In verhand met de geconstateerde 
omstandlgbeid. De overeengekomen oplosslng dan wei te treffen voorziening wordt 
door partijen schrift:elijk vastgesteld en ondertekend. 
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Ardkel9 
Ott protocol treedt in werldng met ingang van de dag van ondertekentng en vervalt op 
de dag waarop bet Convenant Reorganisatie KPC ondertekend wordt De 
overeenkomstig dtt protocol ingestelde vacaturecommissie, de aan de 
vacaturecommissie gegeven opdracht. de uitgevoerde geschiktheidsonderzoeken en de 
daarop berustende beslissingen, de advtezen van de vacaturecommissie en de daarop 
berustende definitieve plaatsing van ambtenaren van politie en de beslissingen die op 
grand van de adviezen van de bezwarencommtssie genomen worden, zullen geacbt te 
zijn uitgevoerd op grand van bet alsdan ondertekende Convenant Reorganisatie KPC. 

komen op 21 oktober 2014. 

c.::?' 
de Slndikato Ambtenarnan di PoUs 1 Kadena Hudisfal (SAP) 



Addendum bij het convenant migratieplan Korps Politie Cura~ao 
(zaaknummer 2013/073484b, GOA-nummer 020/2014) 

Dit addendum maakt onderdeel uit van het convenant migratieplan Korps 
Politie Curac;ao (zaaknummer 2013/073484b, GOA-nummer 020/2014) 

Hierbij verklaren partijen dat overal in het convenant waar er sprake is van 
"migratieplan Korps Politie Curac;ao" gelezen moet worden "reorganisatie Korps 
Politie Curac;ao". 

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

De Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, 

Namens de Centrale Commissie van Vakbonden, 

NAPB 

Marco A. Lade 

De Voorzitt1' van het Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken, 
I c----· ___ .......,.... _____ _ 

"'--· , v --~ 
V aldetna., F. Marcha .. · 
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