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OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING
2 BESTUURSRECHTERS
+ AANLEG VAN WERVINGSRESERVE
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

De Vlaamse Regering deelt mee dat 2 functies van effectieve bestuursrechter bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen vacant worden verklaard en dat een wervingsreserve voor toekomstige
benoemingen aangelegd wordt.

FUNCTIECONTEXT
De Raad voor Vergunningsbetwistingen is opgericht door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(VCRO) die op 1 september 2009 in werking is getreden.
De Raad voor Vergunningsbetwistingen (kortweg RvVb) is een onafhankelijk Vlaams
bestuursrechtscollege dat beroepen behandelt over in het Vlaamse Gewest verleende of
geweigerde omgevingsvergunningen, registratiebeslissingen en onteigeningen.
Met het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige
Vlaamse bestuursrechtscolleges is de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (kortweg DBRC)
opgericht.
De DBRC is de dienst die inhoudelijk en administratief drie onafhankelijke Vlaamse
bestuursrechtscolleges (de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de
Raad voor Verkiezingsbetwistingen) overkoepelt en ondersteunt.
Meer informatie over de Raad voor Vergunningsbetwistingen is te raadplegen op www.rvvb.be.
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AANBOD
De

bestuursrechters

worden

benoemd

voor

het

leven.

De effectieve bestuursrechters ontvangen een salaris in de schaal A311, evenals de toelagen,
vergoedingen en sociale voordelen, vermeld in het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006,
met uitzondering van de prestatietoelagen.
De diensten en de ervaring van de effectieve bestuursrechters worden in aanmerking genomen
voor hun geldelijke anciënniteit, zoals bepaald in artikel VII.2 van het Vlaams Personeelsstatuut
van 13 januari 2006.
Het salaris kan met de salarissimulator http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
berekend worden.
Het ambt van effectief bestuursrechter wordt voltijds uitgeoefend.
Het ambt is onverenigbaar met de uitoefening van om het even welke andere bezoldigde activiteit
of functie of mandaat. De algemene vergadering van de DBRC kan de uitoefening van bepaalde
activiteiten, functies of mandaten toestaan of de toestemming opheffen.
Het ambt van effectief bestuursrechter is onverenigbaar met elke activiteit die de bestuursrechter
zelf, of via een tussenpersoon, verricht en waardoor ofwel:
1°
2°
3°
4°

de functieplichten niet kunnen worden vervuld;
de waardigheid van de functie in het gedrang komt en/of het vertrouwen van het publiek
in de dienst wordt aangetast;
de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast;
een conflict tussen tegenstrijdige belangen ontstaat.

De benoeming zal vermoedelijk in het najaar van 2020 gebeuren.

HOE SOLLICITEREN?
De kandidaturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van dertig
kalenderdagen na de bekendmaking van de oproep in het Belgisch Staatsblad met een ter post
aangetekende brief worden gericht aan de Minister-President van de Vlaamse Regering, ter
attentie van Dienstencentrum Talent – Selectiecentrum (AgO), Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.
De datum van het postmerk heeft bewijskracht, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
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De kandidaat voegt bij de gemotiveerde kandidatuur:
1°
2°

alle stavingstukken met betrekking tot de hieronder vermelde benoemingsvoorwaarden;
een kopie van het diploma waaruit blijkt dat de kandidaat het diploma van licentiaat of
master in de rechten heeft;
een curriculum vitae waarin de relevante werkervaring wordt aangetoond;
een verklaring op erewoord dat de kandidaat bij de aanvaarding van de benoeming afziet
van de uitoefening van om het even welke andere bezoldigde activiteit of functie of
mandaat, onverminderd de mogelijkheid om aan de algemene vergadering van de DBRC
een uitdrukkelijke afwijking te vragen.

3°
4°

E-mail de gemotiveerde kandidatuur, samen met voormelde documenten, en met de vacature als
‘onderwerp’
van
het
bericht,
naar
managementjobs@vlaanderen.be
met
eddie.clybouw@vlaanderen.be in cc.

BENOEMINGSVOORWAARDEN
De effectieve bestuursrechters voldoen minstens aan de volgende benoemingsvoorwaarden:
1°
2°

houder zijn van het diploma van licentiaat of master in de rechten;
een grondige kennis hebben van en minstens tien jaar nuttige ervaring hebben in de
domeinen van het Vlaamse recht inzake ruimtelijke ordening en van het Vlaamse
milieurecht;
een grondige kennis hebben van procesvoering en rechtsbescherming in bestuurlijke of
rechterlijke aangelegenheden;
een grondige kennis hebben van het Vlaams onteigeningsrecht.

3°
4°

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de datum van de benoeming moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:
-

een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking;
genieten van de burgerlijke en politieke rechten;
geslaagd zijn voor de selectieprocedure.

SELECTIEPROCEDURE
Artikel 49, § 4 van het DBRC-decreet bepaalt:
“De kandidaten worden geselecteerd door een selectiecommissie. De selectie beoogt de
bekwaamheid die vereist is voor de uitoefening van het ambt van bestuursrechter te
beoordelen. De algemene vergadering [van de DBRC] bepaalt de samenstelling van de
selectiecommissie. De selectiecommissie stelt het programma van de selectieproef vast en
legt dat ter bekrachtiging voor aan de algemene vergadering.
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De algemene vergadering brengt op grond van de beoordeling van de kandidaten een
gemotiveerde voordracht uit aan de Vlaamse Regering, nadat ze de respectieve aanspraken
en verdiensten van de kandidaten, die geslaagd zijn voor de selectieproef, vermeld in het
eerste lid, heeft vergeleken, aangevuld met een interview met de batig gerangschikte
kandidaten.”

RESERVE EN GELDIGHEID
Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd voor de functie van
bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze reserve heeft een
geldigheidsduur van 2 jaar. De rangschikking en datum van inwerkingtreding van de reserve
worden vastgelegd met een Besluit van de Vlaamse Regering.

VRAGEN
Bij bijkomende vragen omtrent de functie-inhoud of selectie, kan contact worden opgenomen met:
Eddy Storms
Eerste Voorzitter DBRC
e-mail: eddie.clybouw@vlaanderen.be (beheerder DBRC)
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