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Brussel, 23 oktober 2002~

Een regeringsdelegatie, bestaande uit de ministers van Justitie, Ambtenarenzaken en een
vertegenwoordiger van de minister van Begroting, en de representatieve vakbonden voor Justitie
hebben op 23 oktober 2002 onderhandeld over de problematiek van het personeelvan griffies en
parketten. Het resultaat van deze onderhandeling zal op een positieve wijze worden voorgesteld door
de syndicale instanties.

De onderhandeling heeft volgend resultaat opgeleverd.

1. Tijdsschema invoering verhoging vakantiegeld en lineaire verhoging met 1% voor het personeel
van de het personeel van de niveaus 4 tot en met 2+ van de griffies en parketten (uitvoering
protocol Comité A, 21 juni 2001)
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De uitbetaling van het verhoogd vakantiegeld gebeurt via een bijkomende Copemicus-premie,
conform de werkwijze in het federaal openbaar ambt. De uitbetaling voor 2002 gebeurt voor eind
november 2002.
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2. Er wordt een onderhandelingsagenda met volgende onderdelen opgestart:
. a. de herzieningvande loopbanenende bezoldigingvanhetin onderstaandschemavermeld

personeel van griffies en parketten;
b. de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, onder andere:

vorming,
benoemingen,
evaluatie,
discipline,
verlof,
welzijn en preventie op het werk,
overgangsmaatregelen waar nodig.
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De onderhandelingen over punt a en b worden gevoerd volgens onderstaande kalender:
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VG/PV
iaar 4,3 2 2+
2002 82 82 NVr
2003 92 92 92
2004 92 92 92
2005 92 92 92
2006 92 92 92
2007 92 92 92
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6/11/2002 Voorstelling van het eisencahier
25/11/2002 Toelichtinqvan een qlobale filosofie nota door de overheid
Wekelijkse Toelichting en onderhandeling van een concreet voorstel
periodiciteit voor.het personeel van griffies en parketten (met inbegrip

van de adjunct-secretarissen, secretarissen en
hoofdsecretarissen)*voor opeenvolgend:
- Niveau 4 en 3
- Niveau 2
- Niveau 2+
- Niveau 1
*Deoverheidengageertzich om dezelfde regeling toe te passen voor de
adiunct-ariffiers. de griffiers en hoofdariffiers.

15/02/2003 Protocol
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Deze onderhandelingen zullen gevoerd worden tussen vertegenwoordigers-vande driekabinetten
(Justitie, Ambtenarenzaken, Begroting) en de representatieve vakbonden. De minister van Justitie en
de minister van Ambtenarenzaken zitten gezamenlijk de onderhandelingen voor, minstens in
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de minister van Begroting.

De onderhandelingen vinden wekelijks plaats. Concrete voorstellen worden in een eerste vergadering
steeds toegelicht aan de representatieve vakbonden, waarna een eerste discussieronde volgt. In de
daaropvolgende vergadering wordt de definitieve onderhandelingrond het voorstel gevoerd, met dien
verstande dat er pas een definitief akkoord is na onderhandeling van alle onderdelen.

3. Nadien zullen aparte onderhandelingenworden gevoerd met betrekking tot de werkingsmiddelen
van de rechterlijke orde: infrastructuur en informatica.

4. Er wordt vanaf 25 oktober 2002 geen enkele actie ondernomen zolang de kalender vermeld onder
punt 2 wordt gerespecteerd.

Voor akkoord,
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