Sinds 1 mei 2017 zijn er 2 KB's gepubliceerd betreffende de mobiliteit voor
de personeelsleden van de rechterlijke orde en de beroepsmilitairen. Deze
houden in dat:
•
•

Personeelsleden van de rechterlijke orde en beroepsmilitairen kunnen
deelnemen aan selecties die open gesteld worden via interne markt.
Federale ambtenaren kunnen eveneens overstappen naar een dienst
van de rechterlijke orde via interne markt.

Dezelfde deelnemingsvoorwaarden van het KB van 15/01/2007 zijn van
toepassing voor mobiliteit via rechterlijke orde en de militairen:
•

Zij moeten:
o OF benoemd zijn in het juiste niveau (verwijzend naar de
equivalentietabel hieronder)
o OF geslaagd zijn in een specifiek gedeelte voor bevordering op
het juiste niveau.

Eigen aan het leger is wanneer zij in de functie komen, worden ze voor een
jaar ter beschikking gesteld aan de FOD. Als zij nadien in de
terbeschikkingstelling een 'voldoet aan de verwachtingen' ontvangen,
zullen zij definitief toegewezen worden.
Equivalentietabel

Niveau van
de vacature

DEELNEMINGSVOORWAARDEN :
•

Definitief benoemd zijn in één van de volgende
niveaus/graden/klassen

FEDERAAL

EQUIVALENT
RECHTERLIJKE ORDE

EQUIVALENT
MILITAIREN

D

Niveau D

Medewerkers niveau D

Vrijwilligers

C

Niveau C (alle rangen)

Niveau C (assistenten)

Onderofficieren van niveau
C

B

Niveau B (alle rangen)

Niveau B
(administratief expert,

Onderofficieren van niveau
B

deskundige, ICT expert, Officieren van niveau B
griffiers, secretaresses)
A1

Klasse A1

Klasse A1
parketjurist,
referendaris)

A2

OF :

Klasse A2 (Attaché, Officieren van niveau A
parketjurist,
referendaris,
griffier
hoofd van de dienst,
Secretaris-hoofd
van
dienst, hoofdsecretaris,
hoofdgriffier

•
•

A3

OF
•
•

•

•

A4

Klasse A2
Minstens 2
jaar
anciënniteit in
de klasse A1

Klasse A3
Minstens 4
jaar
anciënniteit in
de klasse A2
Minstens 6
jaar
anciënniteit in
de klasse
(A2+A1)
Minstens 6
jaar
anciënniteit in
de klasse A1
enkel

OF
•
•

Klasse A3
Klasse A4

(attaché, Officieren van niveau A

Klasse A3
(hoofdgriffier,
hoofdsecretaris)

Majoor of luitenant-kolonel

Militairen bekleed met de
graad van majoor of
luitenant-kolonel, houders
van de volgende brevetten :
•
•
•
•

stafbrevet
hogere stafbrevet
Brevet van militair
administrateur
Hogere brevet van
militair
administrateur

•

A5

OF
•
•

Klasse A5
Minstens een
anciënniteit
hebben van 2
jaar in de
klasse A4

Brevet van
ingenieur van het
militair materieel

