Verklaring personeelsreglement van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

De Minister van Justitie en Veiligheid, de Departementale Ondernemingsraad en de vakbonden FNV Overheid,
Justitievakbond Juvox, CNV Connectief en de CMHF stellen een personeelsreglement op waarin de rechten en
plichten zijn opgenomen voor de medewerkers bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze partijen
vinden het belangrijk hun bedoeling en intentie voor de vaststelling van het personeelsreglement vast te
leggen.
De regelingen met rechten en plichten voor medewerkers die binnen het Ministerie gelden, zijn technisch
omgezet en in het personeelsreglement verwerkt. Het is de bedoeling van de technische omzetting de
grondslag van de regelingen aan te passen, de termen in de regelingen conform de grondslagen aan te passen,
en zo nodig de regelingen in lijn te brengen met wet- en/of (hogere) regelgeving. Het is daarbij de bedoeling
om bij de technische omzetting veranderingen in aanspraken (verslechteringen en verbeteringen) zoveel
mogelijk te voorkomen De rechtspositionele aanspraken blijven hiermee ook in stand (afgezien van de
Algemene Wet bestuursrecht en de toepassing van het Burgerlijk Wetboek).
Als in de toekomst blijkt dat bij de technische omzetting aanspraken ontbreken, zijn verbeterd, toegevoegd of
verslechterd, wordt de betreffende bepaling in lijn gebracht met de inhoud van de bepaling in de vervallen
rechtspositieregeling. Daarbij worden ook de toelichtingen van de vervallen regelingen bekeken. Dit is alleen
anders indien inmiddels andere dan wel vervangende afspraken zijn gemaakt.
Eventuele regelingen, afspraken en aanwijzingen die niet in de in het personeelsreglement zijn verwerkt,
blijven gelden alsof zij technisch zijn omgezet, totdat partijen hierover afspraken hebben gemaakt.
Het reglement is niet statisch. Wijzigingen ter verbetering of als gevolg van nieuwe afspraken zullen volgens
wet- en regelgeving dan wel gebruik na overleg met FNV Overheid, Justitievakbond Juvox, CNV Connectief, de
CMHF en/of de Departementale Ondernemingsraad worden doorgevoerd.
Deze verklaring wordt medio 2020 geëvalueerd.
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