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Algemene aanwervingsvoorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor de functie moeten de kandidaten:  
 

1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze 
solliciteren. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het 
strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover 
een schriftelijke toelichting voorleggen. 

2. De burgerlijke en politieke rechten genieten 
3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 

betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk.  
De medische geschiktheid van de kandidaat moet in overeenstemming met artikel 27 van het 
K.B. van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op het personeelslid vaststaan 
voor de effectieve tewerkstelling bij de gemeente. 

 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 

1. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen 
in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 

2. Slagen voor een selectieprocedure 
3. Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is, en 

in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering 
van de hogere overheid 

4. Minimaal vier jaar relevante beroepservaring hebben voor functies in de hogere rangen van 
niveau A, B en C. 

 

Examenprogramma  

1. Schriftelijk gedeelte (50/100):  
a. Een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie 

(m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich 
tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een 
oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de 
functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst. 

b. Een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of 
praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het 
examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de 
functie kan hierin worden verwerkt. 
 

2. Mondelinge proef (50/100): Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de 
overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, 
evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van 
zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd. 
 

Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten 60 % van het totaal aantal punten 
behalen. 

 

Functiebeschrijving  

Zie bijlage. 


