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PROTOCOL BETREFFENDE HET AFSLUITEN VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE
PLAATSVONDEN IN DE SCHOOT VAN EEN INFORMELE GROEP TIJDENS DE PERIODE VAN 28
FEBRUARI TOT 26 SEPTEMBER 2005. 

ONDERWERP : HERVORMING VAN DE LOOPBAAN VOOR DE SECRETARISSEN EN HET
GERECHTSPERSONEEL V AN NIVEAU A.

Een delegatie van de regering, bestaande uit vertegenwoordigers van de Ministers van
Justitie, Openbaar Ambt en van de Minister van Begroting en de representatieve
vakverenigingen van Justitie hebben, gedurende de voornoemde periode onderhandelingen 
gevoerd inzake de hervorming van de loopbaan van de secretarissen en het
gerechtspersoneel van niveau A. 

Resultaten van de onderhandelingen 

De toepassingssfeer van de onderhandelingen, evenals de algemene krachtlijnen die 
de basis vormen voor deze hervorming, zijn vermeld in het document
"Loopbaanhervorming voor het gerechtspersoneel" (doc. nr. 293.01). 

Een nieuwe loopbaanmodel werd gedefinieerd voor de secretarissen in de
parketsecretariaten en het gerechtspersoneel in niveau A dat de magistratuur bijstaat.

Er werden overgangsmaatregelen gepreciseerd, evenals de geldigheidsperiode van
voornoemde maatregelen. 

De overheid verbindt zich ertoe aan de representatieve vakverenigingen voor 15
januari 2006 een voorontwerp van wet voor te leggen, houdende het geheel van de
principes die vernoemd worden in de bijgevoegde nota. 
Het zal het voorwerp zijn van een informele discussie en het zal daarna ingediend
worden bij de Ministerraad, met het oog op de goedkeuring ervan. 
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De overheid verbindt zich ertoe dezelfde integratieregels en dezelfde 
overgangsmaatregelen met dezelfde geldigheidsduur toe te passen voor de 
adjunct-griffiers, de griffiers, de griffiers hoofd van dienst en de hoofdgriffiers, 
alsmede op de referendarissen en de parketjuristen. De hervorming van de 
loopbaan voor deze verschillende categorieen zal worden geintegreerd in het 
voorontwerp van wet dat op 15 januari 2006 zal worden voorgelegd aan de 
representatieve organisaties. 

De afvaardigingen van de overheid en de afvaardigingen van de CCOD, het ACOD
en het VSOA, zijn tot een akkoord gekomen over hetgeen voorafgaat en het document
waarnaar wordt verwezen. 

Brussel, 17 oktober 2005 
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