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 Betreft : 
 
 
 
Het akkoord tussen de afvaardiging van de overheid enerzijds en de afvaardiging van 
de drie representatieve vakorganisaties anderzijds, in verband met globaal eisendossier 
2007 – 2011 / voorstellen voor een verbetering van de werkomstandigheden van het 
personeel werkzaam binnen de penitentiaire inrichtingen en voor een herwaardering 
van het statuut van alle personeelsleden werkzaam binnen deze inrichtingen 
 
 
 
Op 19 december 2008 werd tussen de overheid en de drie representatieve vakorganisaties een 
protocol van voorakkoord afgesloten betreffende het globaal eisendossier 2007-2011. 
 
Dit protocol van voorakkoord bevat een reeks van voorstellen voor een verbetering van de 
werkomstandigheden van het personeel werkzaam binnen de penitentiaire inrichtingen en 
voor een herwaardering van het statuut van alle personeelsleden werkzaam binnen deze 
inrichtingen. 
 
De voornaamste krachtlijnen van dit voorakkoord zijn : 
 

- de herwaardering van de loopbaan voor het personeel waarbij een rechtstreekse 
toegang tot de barema’s van het niveau C en B mogelijk wordt gemaakt; 

- een algemene koopkrachtverhoging voor alle personeelsleden van de buitendiensten; 
- een vrijwaring van de loopbaanmogelijkheden voor personen die niet beschikken over 

de vereiste diploma’s voor de toegang tot het niveau C via het ‘Getuigschrift van 
generieke competenties verworven buiten diploma’ (de instapkaart) ; 

- de goedkeuring van een arbeidsreglement dat uniform dient toegepast te worden in 
alle penitentiaire inrichtingen van het land; 

- de wervings- en selectieprocedure die wordt afgestemd op de noden van de 
penitentiaire inrichtingen met inbegrip van een specifieke regeling voor opleiding en 
stage; 

- de verdere uitvoering van het masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in 
humane omstandigheden. 

 
De afgelopen vier maanden werd op regelmatige basis informeel overleg gepleegd met de 
verschillende representatieve vakorganisaties.  
 
 
Deze besprekingen resulteren in het volgende protocol van akkoord : 
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A. HET PECUNIAIR STATUUT, SELECTIE EN WERVING EN LOOPBAAN 
 

1. Nieuwe loopbaan in niveau C. 
 

 
a) Creatie van nieuwe weddenschalen in niveau C en nieuwe graden: graden van 
penitentiair bewakingsassistent (PBA), penitentiair bewakingsassistent-ploegchef (PBAP) 
en penitentiair technicus assistent (PTA), penitentiair technicus assistent-ploegchef 
(PTAP) 

 
De volgende weddenschalen worden ingevoerd:  
 

  

PBA 
PTA 

PBAP 
PTAP 

 
  20AP 20BP 20CP 20DP 20EP 
0 15.530,00         
1 15.670,00         
2 15.810,00         
3 15.950,00         
4 16.090,00 17.000,00  19.300,00   
5 16.230,00 17.150,00  19.440,00   
6 16.370,00 17.300,00  19.580,00   
7 16.510,00 17.450,00  19.720,00   
8 16.610,00 17.600,00 18.450,00   19.860,00 20.100,00 
9 16.710,00 17.750,00 18.550,00   20.000,00 20.300,00 
10 16.810,00 17.900,00 18.650,00   20.140,00 20.500,00 
11 16.910,00 18.050,00 18.750,00  20.280,00 20.700,00 
12 17.010,00 18.200,00 18.950,00 20.420,00 20.900,00 
13 17.110,00 18.300,00 19.150,00 20.560,00 21.100,00 
14 17.210,00 18.400,00 19.350,00 20.700,00 21.300,00 
15 17.310,00 18.750,00 19.550,00 20.840,00 21.500,00 
16 17.410,00 18.800,00 19.750,00 21.020,00 21.700,00 
17 17.610,00 18.950,00 19.950,00 21.200,00 21.900,00 
18 17.810,00 19.100,00 20.150,00 21.380,00 22.100,00 
19 18.010,00 19.250,00 20.350,00 21.560,00 22.300,00 
20 18.210,00 19.400,00 20.550,00 21.740,00 22.500,00 
21 18.410,00 19.550,00 20.750,00 21.920,00 22.700,00 
22 18.610,00 19.700,00 20.950,00 22.100,00 22.900,00 
23 18.810,00 19.850,00 21.150,00 22.280,00 23.100,00 
24 19.010,00 20.000,00 21.350,00 22.460,00 23.400,00 
25 19.150,00 20.150,00 21.550,00 22.640,00 23.700,00 
26 19.290,00 20.300,00 21.750,00 22.820,00 24.000,00 
27 19.430,00 20.450,00 21.950,00 23.000,00 24.300,00 
28 19.570,00 20.600,00 22.150,00 23.180,00 24.600,00 
29 19.710,00 20.750,00 22.350,00 23.360,00 24.900,00 
30 19.710,00 20.900,00 22.550,00 23.540,00 25.200,00 
31 19.710,00 21.050,00 22.550,00 23.720,00 25.500,00 
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b) De nieuwe loopbaan binnen niveau C 
 
De graad van penitentiair bewakingsassistent-ploegchef (PBAP) en penitentiair technicus 
assistent-ploegchef (PTAP) wordt bekomen na vier jaar graadanciënniteit PBA of PTA na het 
slagen in een bevorderingexamen. Het bevorderingsexamen kan afgelegd worden na twee 
jaar anciënniteit in dezelfde graden.  
 
De weddenschaal 20BP wordt bekomen na 4 jaar graadanciënniteit. De weddenschaal 20 CP 
wordt bekomen na 12 jaar graadanciënniteit. 
 
De weddenschaal 20EP wordt bekomen na 8 jaar graadanciënniteit met een quotum van 25% 
van het totaal aantal penitentiaire bewakingsassistenten-ploegchefs en penitentiaire technicus 
assistenten-ploegchefs. 
 
 

c) Automatische integratie van de penitentiaire beambten in niveau C 
 

1. De penitentiaire beambten bezoldigd in de weddenschaal 3010 worden geïntegreerd in 
de graad van penitentiair bewakingsassistent van niveau C en bezoldigd op basis van 
hun geldelijke anciënniteit in de nieuwe weddenschaal 20AP.  

 
2. De penitentiaire beambten bezoldigd in de weddenschaal 3011 worden geïntegreerd in 

de graad van penitentiair bewakingsassistent van niveau C en bekomen de weddentrap 
van de schaal 20BP waarvan het bedrag onmiddellijk hoger is dan hun jaarlijkse 
wedde verhoogd met 337 €. Bij overgangsbepaling bekomen zij de schaal 20CP na 4 
jaar graadanciënniteit, dwz. na 4 jaar bezoldiging in schaal 20 BP.  

 
3. De penitentiaire beambten bezoldigd in de weddenschaal 3012 worden geïntegreerd in 

de graad van penitentiair bewakingsassistent en bekomen de weddentrap in de schaal 
20CP waarvan het bedrag onmiddellijk hoger is dan hun jaarlijkse wedde verhoogd 
met 337 €.  

 
4. De kwartierchefs bezoldigd in de weddenschaal 3210 worden geïntegreerd in de graad 

van penitentiair bewakingsassistent-ploegchef en penitentiair technicus assistent- 
ploegchef op basis van hun geldelijke anciënniteit in de schaal 20DP. Bij 
overgangsmaatregel, worden de beambten bekleed met de graad van kwartierchef op 
datum van inwerkingtreding van de nieuwe loopbaan bevorderd na 5 jaar, ten belope 
van 35% maximum, in de tweede weddenschaal 20EP. 

 
5. De integratie en bevorderingen zijn enkel van toepassing op ambtenaren in actieve 

dienst.  
 
6. De huidige bewakers in dienst bezoldigd in de weddenschaal 4212 worden 

geïntegreerd in de graad van penitentiair bewakingsassistent van niveau C en 
bekomen de weddentrap in de schaal 20BP waarvan het bedrag onmiddellijk hoger is 
dan hun jaarlijkse wedde verhoogd met 337 €. 
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Overgangsbepalingen : 
 

1) Voor de ambtenaren in dienst op datum van inwerkingtreding van de nieuwe 
loopbaan, wordt de meest gunstige weddenschaal behouden in vergelijking met de 
vorige loopbaan, voor zover de bevordering in weddenschaal in de vorige loopbaan 
geen bevorderingexamen vereiste.   

2) Voor de kwartierchefs bezoldigd in de weddenschaal 20DP en bevorderd na minimum 
5 jaar in weddenschaal 20EP, werd de bevorderingsvolgorde als volgt bepaald: 

1° aan de kandidaat met de grootste graadanciënniteit; 
2° bij gelijke graadanciënniteit, aan de kandidaat met de grootste graadanciënniteit in de 
geschrapte graad van kwartierchef;  
3°bij gelijke graadanciënniteit in de geschrapte graad van kwartierchef, aan de kandidaat met 
de grootste dienstanciënniteit; 
4° bij gelijke dienstanciënniteit, aan de oudste kandidaat. 
 
 
d) Instapkaart.‘Getuigschrift van generieke competenties verworven buiten diploma’ 
 
De contractuele beambten van niveau D aanwezig voor de inwerkingtreding van het nieuw 
statuut die een diploma van humaniora of hoger bezitten krijgen automatisch een contract van 
niveau C en worden automatisch ingeschaald in 20 AP. 
 
De kortgeschoolde contractuele beambten behouden alle mogelijkheden om tot het ambt van 
penitentiair bewakingsassistent toe te treden door middel van de ' instapkaart '. Wie in het 
bezit is van een diploma lager secundair onderwijs of geen diploma heeft, moet eerst een 
getuigschrift behalen dat eveneens door Selor wordt toegekend. Dit getuigschrift heeft de 
naam ‘Getuigschrift van generieke competenties verworven buiten diploma’ en is meteen 
ook het toegangsticket tot het examen penitentiair bewakingsassistent. Dit getuigschrift  blijft 
5 jaar geldig. 
 
Het getuigschrift wordt behaald na een computergestuurd examen dat door Selor 
georganiseerd wordt. Zodra de reglementaire bepalingen genomen zijn, zal Selor alle 
beschikbare informatie meedelen. De computergestuurde test zal doorlopend plaatsvinden. 
Zo is er een zeer korte wachttijd (enkele weken of hoogstens enkele maanden). Men wil op 
deze manier aan iedereen de kans geven. Eenzelfde kandidaat zal slechts 2 maal per jaar de 
test kunnen afleggen.  
 
De huidige contractuele penitentiair beambten van niveau D krijgen een contract niveau C, 
zodra zij geslaagd zijn voor de proef die hen toegang biedt tot de selectie (instapkaart) en 
zodra zij zich kandidaat hebben gesteld voor de statutaire werving van penitentiair 
bewakingsassistent of penitentiair technisch assistent.  
 
e) Selectie en werving 
 
De werving van penitentiaire bewakingsassistenten gebeurt permanent. Iedereen die aan de 
voorwaarden voldoet, kan zich inschrijven voor de permanente selectie, ofwel op de website 
van Selor, ofwel door zich aan te bieden bij de zetel van Selor, naargelang de regels die Selor 
bepaalt. De kandidaat kiest één of meerdere groepen van strafinrichtingen waar hij wenst te 
worden aangesteld. Hij kan zijn keuzes niet rangschikken volgens prioriteit. Hij kan ook niet 
worden geselecteerd voor een groep die strafinrichtingen bevat waar hij niet kan worden 
aangesteld wegens de wetten inzake het gebruik van de talen in bestuurszaken.  
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De ontvangst van de inschrijving wordt bevestigd. Het ontvangstbewijs vermeldt de datum en 
het uur van de inschrijving, alsook de keuzes van de kandidaat. De kandidaat kan binnen de 
tien dagen na de ontvangst van dat schrijven een verzoek tot rechtzetting indienen. 
 
De kandidaat die zich opnieuw inschrijft, annuleert ambtshalve zijn vorige inschrijving. 
 
Als er betrekkingen vacant zijn in één of meerdere groepen van strafinrichtingen worden de 
kandidaten voor een selectiesessie uitgenodigd, in de volgorde van hun inschrijving. De 
uitnodiging vermeldt de vermoedelijke datum van indiensttreding als de kandidaat voor de 
selectie slaagt. De datum van indiensttreding geeft elke geslaagde kandidaat een termijn van 
minstens 3 maanden, vanaf de ontvangst van het bericht dat hij geslaagd is. 
 
Als een kandidaat afstand wil doen van zijn inschrijving, deelt hij dat Selor onmiddellijk mee 
volgens de regels die in de uitnodiging staan vermeld. Hij kan zich onmiddellijk opnieuw 
inschrijven. Een kandidaat die Selor niet heeft verwittigd en zich niet aanbiedt op de 
selectiesessie kan zich, behalve in geval van overmacht, niet opnieuw inschrijven gedurende 
12 maanden, te rekenen vanaf de uitnodiging. 
 
De selectie heeft betrekking op de generieke en specifieke competenties die nodig zijn om de 
functie uit te oefenen. 
 
Na de selectie worden de kandidaten die voor de functie geschikt beoordeeld zijn geslaagden 
van de sessie verklaard. Er wordt geen rangschikking gemaakt. Alle geslaagden van 
eenzelfde selectiesessie, die dezelfde groep van strafinrichtingen hebben gekozen en aan de 
andere benoemingsvoorwaarden voldoen, worden op dezelfde dag tot de stage toegelaten.  
 
Als een selectiesessie wordt afgesloten met meer kandidaten dan er onmiddellijk beschikbare 
plaatsen zijn, worden de overtallige geslaagden op basis van de volgorde van inschrijving 
automatisch beschouwd als zijnde geslaagd voor de volgende selectiesessie voor de groep of 
groepen van strafinrichtingen die ze hebben gekozen. 
 
De overtallige geslaagden kunnen een arbeidsovereenkomst krijgen in de graad waarvoor ze 
de selectie hebben doorstaan. 
 
Vooraleer zij de stage starten, dienen de geslaagden de voorafgaande 
gezondheidsbeoordeling te ondergaan die voorgeschreven is door de artikelen 26 tot en met 
29 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de 
werknemers.  
 
De stage van de penitentiaire bewakingsassistenten bevat een theoretische en praktische 
opleiding, een fysieke training en effectieve prestaties in een strafinrichting.  
 
De contractuele penitentiaire beambten die stagiair worden, genieten van een schorsing van 
het contract. 
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2. Nieuwe loopbaan in niveau B. 
 
a) Bevordering naar niveau B van de adjunct-penitentiaire assistenten, de adjunct-
technische assistenten, de penitentiaire assistenten, de technische assistenten, de 
hoofdpenitentiaire assistenten en de hoofdtechnische assistenten  

 
1. De statutaire adjunct-penitentiair assistenten en de statutaire adjunct-technische 

assistenten kunnen deelnemen aan het bevorderingsexamen naar het hogere niveau B 
en worden bij het slagen ingeschaald in BT1. 

 
2. De penitentiaire assistenten, de technische assistenten, de hoofdpenitentiaire 

assistenten en de hoofdtechnische assistenten op datum van inwerkingtreding van de 
nieuwe loopbaan, die worden bevorderd in de graad van technisch deskundige 
(functiefamilie penitentiair deskundige of functiefamilie logistiek), genieten 
onmiddellijk de weddenschaal BT2, van de weddentrap waarvan het bedrag 
onmiddellijk hoger is dan hun jaarlijkse wedde verhoogd met 337 €.  

 
3. De technisch deskundige (functiefamilie bewaking of logistiek) behoudt het voordeel 

van de forfaitaire toelage van 25€ per maand voor de onaangenaamheden verbonden 
aan de uitvoering van hun functies (KB van 25/09/1998); de mogelijkheid om, op 
aanvraag, te genieten van de arbeidsduurvermindering tot 36u (KB 29/09/1998). 

 
4. Deze loopbaan is een gemeenschappelijke loopbaan. Daarbij wordt het recht geopend 

om deel te nemen aan gecertificeerde opleidingen en bij het slagen de premie voor 
competentieontwikkeling te ontvangen. 
Evenwel de beambten in dienst in de graad van penitentiair of technisch assistent, 
hoofdpenitentiair of hoofdtechnisch assistent, adjunct-penitentiair of adjunct-
technisch assistent op datum van inwerkingtreding van de nieuwe loopbaan, behouden 
vanaf 55 jaar het voordeel van de jaarlijkse toelage van 2.500€ voor volledige 
prestaties. 
 

5. Een bevorderingsexamen naar de graad van penitentiair of technisch assistent zal voor 
de inwerkingtreding van de nieuwe loopbanen georganiseerd worden voor de adjunct-
penitentiair of adjunct-technisch assistenten. 

 
6. Het bevorderingsexamen naar niveau B bestaat uit 2 luiken: een generieke proef 

georganiseerd door SELOR en een specifiek luik georganiseerd door de FOD Justitie. 
Voor de invulling van de vacante posten zal voorrang gegeven worden aan 
bevorderingen. 

 
 
b) Overgangsbepalingen voor de adjunct-penitentiaire assistenten, de adjunct-
technische assistenten, de penitentiaire assistenten, de technische assistenten, de 
hoofdpenitentiaire assistenten en de hoofdtechnische assistenten in dienst in niveau C 
bij de inwerkingtreding van de nieuwe loopbaan.  
 
De adjunct-penitentiaire assistenten en de adjunct-technische assistenten behouden hun 
weddenschaal. Zij genieten daarenboven van de bevorderingen in de schalen van kracht in 
hun graad vóór de inwerkingtreding van de nieuwe loopbaan die niet gekoppeld zijn aan een 
proef. Hun graad wordt in uitdoving geplaatst. 
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De penitentiaire assistenten en de technische assistenten behouden hun weddenschaal en hun 
baremieke verhogingen die niet gekoppeld zijn aan een proef. Zij behouden dus het recht op 
bevordering tot hoofdpenitentiair assistent en hoofd technisch assistent binnen de limieten 
van de vacante plaatsen. Hun graad wordt in uitdoving geplaatst.  
Wat betreft de penitentiaire assistenten worden 51 betrekkingen voorbehouden voor 
hoofdpenitentiaire assistenten.   
Wat betreft de technische assistenten worden 79 betrekkingen voorbehouden voor 
hoofdtechnische assistenten. 
 
De hoofdpenitentiaire assistenten en de hoofdtechnische assistenten behouden hun 
weddenschaal. Zij genieten ook van de bevorderingen in de weddenschalen van kracht in hun 
graad vóór de inwerkingtreding van de nieuwe loopbaan. Hun graad wordt in uitdoving 
geplaatst. 
Voor de hoofdpenitentiaire assistenten worden 13 van de 51 betrekkingen voorbehouden in 
de hoogste weddenschaal. 
Voor de hoofdtechnische assistenten worden 20 van de 79 betrekkingen voorbehouden in de 
hoogste weddenschaal.  
 
 
3. Andere specifieke maatregelen 
 
a) De gecertificeerde opleidingen worden georganiseerd voor de verpleegassistenten die er tot 
nog toe geen toegang toe hadden, met uitwerking op 1 september 2005. De werving van 
verpleegkundigen wordt actief gepromoot om de instroom te versterken. Daartoe zal SELOR 
en de FOD P&O een specifieke actie ondernemen om de functie in de gevangenis 
aantrekkelijk te maken. 
 
b) De ambtenaren van niveau A, B, C en D die genieten van een premie voor 
competentieontwikkeling behouden de premie van 669 €. 
 
c) De aanpassing van het MB van  betaling onregelmatige prestaties in het kader van een 
erkend arbeidsongeval waarbij agressie en interventie worden toegevoegd. Tot zolang 
gebeurt dit binnen de bestaande reglementering. 
 
d) De aanpassing van het MB van 24 september 1998 voor de afronding van de uren op 
dagbasis. 
 
e) Het KB van 28 september 2003 tot de toekenning van de premie voor zij die blijven 
werken na 55 jaar  wordt aangevuld met een  pro-rata-systeem. 
 
f) De aanpassing van de reglementering voor de cumulatie woon-werkverkeer voor trein-
wagen. 
 
 
4. Maatregelen die op een ander onderhandelingsniveau dienen te worden besproken. 
 

- Maaltijdcheques voor iedereen. 
- Uitbreiding 2-taligheidspremie en herwaardering. 
- Duitstaligen moeten examen in het Duits kunnen afleggen. 
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B. VERBETERING VAN DE ORGANISATIE EN DE WERKOMSTANDIGHEDEN 
OP DE WERKVLOER 
 
1. Het arbeidsreglement 
 
Het arbeidsreglement zoals vervat in de onderhandelde teksten wordt gevalideerd in het 
sectorcomité van 14.5.2009. De aanpassingen van reglementaire teksten die nog moeten 
gebeuren worden later toegevoegd aan dit arbeidsreglement. 
 
De implementatie ervan zal onverkort en uniform worden doorgevoerd in alle inrichtingen in 
overeenstemming met de reglementering. Daartoe zal ook de nodige opleiding worden 
georganiseerd. 
 
De lokale gebruiken en overeenkomsten zullen in overeenstemming gebracht worden met het 
voorliggende arbeidsreglement. 
 
2. De problematiek van de kledij 
 
De verdere optimalisering van de verdeling van de kledijtoelagen wordt voortgezet. Op basis 
van de bevindingen van de technische werkgroep, wordt nagegaan hoe nog verbeteringen 
kunnen worden doorgevoerd, voor de verdeling van de toelagen en aan de rol van de 
kledijcommissie.  

De werkgroep ad hoc evalueert de huidige werking verder en formuleert concreet een aantal 
voorstellen. De syndicale organisaties zijn hierin vertegenwoordigd. Om de zes maanden 
brengt de voormelde werkgroep verslag uit op het syndicaal overleg over de stand van zaken 
van de werkzaamheden. 

 
3. Arbeidsgeneeskunde 
 
De Minister van Justitie zal in overleg treden met zijn collega’s van Volksgezondheid en van 
Werk om te komen tot een protocol dat een regeling uitwerkt voor de specifieke noden van de 
Penitentiaire Inrichtingen inzake arbeidsgeneeskunde.  

Intussen zal de DG Penitentiaire inrichtingen het bestaande proces van implementatie 
optimaliseren in overleg met EMPREVA. 
 
4. Juridische bijstand 
 
Binnen het kader van het KB van 16 maart 2006 betreffende de rechtshulp aan de 
personeelsleden van bepaalde overheidsdiensten en de schadeloosstelling van de door hen 
opgelopen zaakschade, wordt een regeling uitgewerkt om bijstand te verlenen aan de 
personeelsleden die betrokken worden in een juridische actie, ingeleid door een gedetineerde. 
De bestaande regeling wordt daartoe op geregelde tijdstippen geëvalueerd zodat correcties in 
de toepassing van de regelgeving kunnen uitgevoerd worden. 

 
5. Masterplan gevangenissen 
De problematiek van de capaciteitsuitbreiding blijft de hoofdbekommernis om het 
capaciteitsprobleem aan te pakken. De Minister van Justitie werkt verder aan de uitvoering 



Sectorcomité III – Justitie – Protocol nr. 340 van 14 mei 2009 

 10

van het masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden en zal over 
de voortgang op regelmatige tijdstippen verslag uitbrengen aan de vakorganisaties.  

 
 
6. Een penitentiaire opleidingsinstelling 
 
Het principe van de oprichting van een penitentiaire opleidingsinstelling wordt onderzocht, 
waarbij de mogelijkheden om bepaalde synergieën met de bestaande instellingen maximaal te 
benutten moet worden nagestreefd. 
 
De basisopleiding en de voortgezette opleiding wordt geherwaardeerd en uitgebreid. Dit kan 
gebeuren door middel van de creatie van een pedagogisch comité, met de aanwezigheid van 
de vakbonden met een adviserende rol.   
 
Een werkgroep ad hoc waarin de syndicale organisaties participeren, moet een voorstel ter 
zake uitwerken.  
 
 
7. Een optimale bezetting van de posten 
 
Binnen de budgettaire ruimte en volgens de beleidsnota’s van de Minister van Justitie wordt 
het personeelsplan door het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen opgesteld 
rekening houdend met de reële behoeften en doelstellingen van de verscheidene afdelingen 
van de penitentiaire organisatie en rekening houdend met het toekennen van rusten en 
verloven waarop het personeel recht heeft.  
 
De directeur inrichtingshoofd van de gevangenis bepaalt het aantal posten en de uren aan de 
hand van de reële noden van de organisatie om de operationele doelstellingen te bereiken. De 
regionale directie en de directeur-generaal keuren de postenbezetting goed. De 
postenbezetting wordt voorgelegd aan het plaatselijk BOC. 
 
Het personeelsplan wordt voorgelegd aan het Hoger Overlegcomité. 
 
8. Het technisch kader 
 
De overheid engageert zich om een concreet voorstel voor een functioneel technisch kader 
voor te leggen in een budgetneutrale context en aangepast aan de huidige realiteit. 
 



 
C. TIMING 
 

1. De overheid zal de teksten klaarmaken, de administratieve en budgettaire controle 
opstarten, met het oog op de inwerkingtreding van de nieuwe loopbaan en de integratie 
erin tegen 1 november 2009. 

2. De overheid zal vanaf september 2009 een start nemen met de organisatie van de testen 
voor het behalen van de instapkaart, te starten met de huidige agenten niveau D. 

3. Een bevorderingsexamen naar de graad van penitentiair en technisch assistent zal 
georganiseerd worden voor de inwerkingtreding van het nieuw statuut. 

4. De objectieven gedefinieerd in rubriek A3  (andere specifieke maatregelen) zullen als 
volgt gefinaliseerd worden : 

- A3a : ten laatste in 2010 

- A3b : ten laatste bij de inwerkingtreding van de nieuwe loopbaan 

- A3c : ten laatste 1 maart 2010 

- A3d : ten laatste 1 maart 2010 

- A3e : ten laatste 1 januari 2010 

- A3f : ten laatste 30 juni 2010 

5. De timing voor de maatregelen in rubriek B presenteert zich als volgt: 

B1  Het arbeidsreglement treedt in werking op 1 januari 2010. Intussen worden 
alle actoren gevormd om een eenvormige toepassing toe te laten. 

B2  Het akkoord binnen de kledijcommissie omtrent kledij wordt voorgesteld in 
juni 2009. 

B3  Er zal overleg opgestart worden om in 2010 concrete resultaten te bereiken. 

B4  Een eerste evaluatie kan gebeuren in juni 2009 en dit op basis van concrete 
elementen die aangebracht worden door één van de partijen. Deze evaluatie 
kan jaarlijks gebeuren. 

B5 De overheid zal op regelmatige tijdstippen verslag over de vooruitgang uit 
brengen aan de vakorganisaties. 

B6  De werkgroep (per vakbond wordt 1 afgevaardigde per taalrol aangeduid, bij 
voorkeur met expertise inzake opleiding) zal in september 2009 geïnstalleerd 
worden. 

B7  De eerste resultaten zullen voor 1 december 2009 gepresenteerd worden. 

B8  Een eerste voorstel rond het technisch kader zal voorgelegd worden in juli 
2009. De implementatie kan ingang vinden vanaf  1 januari 2011. 
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D. Dit akkoord is de basis voor het behalen van de doelstellingen die hierin zijn 
gedefinieerd. 
 

 
 

 
Brussel, 14 mei 2009 
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 Handtekening van de leden van de overheid 
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Handtekening van de leden van de afvaardiging van de representatieve vakorganisaties 
 
 
 
 

Voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van de Openbare Diensten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt: 
 


