
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De reorgani-
satie van het Korps Politie
Curaçao (KPC) kan van
start. Donderdag zijn drie
convenanten getekend tus-
sen de regering en de vak-
bonden Abvo, NAPB, SAP
en STrAF. 

Voor de regering tekende mi-
nister Etienne van der Horst van
Bestuur, Planning en Dienstver-
lening (BPD). ,,Dit is een be-
langrijke stap”, zegt Van der
Horst. ,,Het heeft lang geduurd.
Er was onvrede en onzekerheid
bij het personeel. De politie
krijgt een heel nieuwe structuur.
Daar hoort een functieboek bij

en duidelijkheid over de rechts-
positie. Er zijn hiermee ook veel
oude issues opgelost.” Voor de
regering is het belangrijk dat
met het in gang zetten van de re-
organisatie wordt voldaan aan
het plan van aanpak dat in 2010
is afgesproken in het kader van
de consensusrijkswet politie. In
de laatste voortgangsreportage

stelde minister Ronald Plasterk
van Koninkrijksrelaties nog dat
het plan van aanpak van de poli-
tie tot de meeste problematische
hoorde. ,,Te weinig en te weinig
gekwalificeerd personeel en on-
enigheid met de vakbonden over
implementatie van organisatie-
veranderingen zijn de grootste
problemen”, schreef hij. Met het

tekenen van de convenanten is
dit probleem volgens Van der
Horst achter de rug. De vakbon-
den hebben de convenanten ge-
tekend en ‘dat geeft voldoende
basis voor rust’. In de convenan-
ten staat precies omschreven
hoe het proces van de oude orga-
nisatie naar de nieuwe verloopt.
Dat moet zorgvuldig gebeuren
en alle betrokkenen moeten dui-
delijkheid hebben over de gevol-
gen voor hun rechtspositie. Het
uitgangspunt is dat het KPC een
efficiëntere organisatie wordt.
Dat betekent ook dat er veel
nieuwe functies zijn. Daarvoor
is er een functieboek opgesteld,
waarin alle functies staan be-
schreven. Ook is er een vacature-
commissie en er is een bezwa-
rencommissie voor het geval ie-
mand niet tevreden is met zijn
nieuwe plek. In beide commis-
sies zit een vertegenwoordiger
van de vakbonden, een van het
managementteam van het KPC
en een onafhankelijke voorzit-
ter. In een van de convenanten is
vastgelegd dat er geen gedwon-
gen ontslagen zullen vallen. Po-
litiefunctionarissen die een
nieuwe functie krijgen behou-
den in ieder geval hun huidige
rechtspositie. Mocht er voor ie-
mand geen passende functie
worden gevonden dan krijgt hij
een ‘takenpakket’ aangeboden.

De korpschef moet in de nieu-
we structuur een ‘meer strategi-
sche allesoverziende rol’ krijgen,
terwijl de plaatsvervangend
korpschef wordt belast ‘met de
meeste aspecten van de dagelijk-
se leiding’. De reorganisatie
wordt namens de minister van
Justitie geleid door een Veran-
dermanager. Afgesproken is ver-
der dat er binnen zestig dagen
na ondertekening van de conve-
nanten een beslissing wordt ge-
nomen over de invulling van de
politieopleidingen en bijscho-
ling van de politieambtenaren.
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Vlaggen 
halfstok voor
vlucht MH17
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Ivar Asjes
heeft voor maandag een vlagin-
structie gegeven. In Nederland
wordt dan het ongeluk met
vlucht MH17 van Malaysia Airl-
ines van juli herdacht. Daarbij
zijn bijna tweehonderd passa-
giers met de Nederlandse natio-
naliteit omgekomen, onder wie
de Curaçaoënaar Kevin Jesurun.
De regering van Curaçao heeft
besloten dat de vlaggen bij over-
heidsgebouwen halfstok zullen
hangen. De regering vraagt ook
andere instellingen en bedrijven
deze vlaginstructie als teken van
medeleven zo veel mogelijk te
volgen.


