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ALGEMEEN DIRECTEUR 

 
 Houder zijn van een master- of licentiaatsdiploma  

 5 jaar relevante professionele leidinggevende ervaring 

 

FINANCIEEL BEHEERDER  

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richtingen 
o economie, 
o toegepaste economie,  
o handelswetenschappen, 
o rechten en 
o politieke wetenschappen. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 5 jaar relevante ervaring in een leidinggevende functie. 
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ARCHIVARIS 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting geschiedenis. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie op een vergelijkbaar 
niveau.. 

 

Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting geschiedenis. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

 

DIENSTHOOFD COMMUNICATIE 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007.  

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie op een vergelijkbaar 
niveau. 

 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007.Houder zijn van een rijbewijs B. 
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DIENSTHOOFD BURGERZAKEN 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007.  

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie op een vergelijkbaar 
niveau. 

 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

 

 

 

DIENSTHOOFD CULTUUR 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, behorende tot de categorie mens- en sociale 
wetenschappen. Met gunstig gevolg een bijkomende opleiding gevolgd hebben in het 
management, waarvan de opleidingsduur minstens 120 lestijden omvat of deze opleiding 
met gunstig gevolg volgen binnen een termijn van 2 jaar na indiensttreding. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 5 jaar relevante  ervaring in een vergelijkbare functie 

 

 

 

DIENSTHOOFD TOERISME 
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 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie op een vergelijkbaar 
niveau 

 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

DIENSTHOOFD SPORT 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december.  

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie op een vergelijkbaar 
niveau. 

 

Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

BIBLIOTHECARIS 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
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van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie  
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

 

DIENSTHOOFD SOCIALE ZAKEN 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie. 

 

 

HOOFD BESTUUR INFRASTRUCTUUR EN ONTWERP 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richtingen industrieel dan wel burgerlijk 
ingenieur bouwkunde of architectuur. 

 Met gunstig gevolg een bijkomende opleiding gevolgd hebben in het management, waarvan 
de opleidingsduur minstens 120 lestijden omvat of deze opleiding met gunstig gevolg 
volgen binnen een termijn van 2 jaar na indiensttreding. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 5 jaar relevante leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie. 

 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
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vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richtingen industrieel dan wel burgerlijk 
ingenieur bouwkunde of architectuur. 

 Met gunstig gevolg een bijkomende opleiding gevolgd hebben in het management, waarvan 
de opleidingsduur minstens 120 lestijden omvat of deze opleiding met gunstig gevolg 
volgen binnen een termijn van 2 jaar na indiensttreding. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

 

DIENSTHOOFD INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting rechten of enige andere master waarbij 
tijdens de opleidingsduur minstens 180 lestijden bestuursrecht werd genoten. 

 Houder zijn van een rijbewijs B.  

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie op een vergelijkbaar 
niveau 

 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting of enige andere master waarbij tijdens de 
opleidingsduur minstens 180 lestijden bestuursrecht werd genoten Houder zijn van een 
rijbewijs B. 

 

 

INGENIEUR INFRASTRUCTUUR EN ONTWERP 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting industrieel ingenieur bouwkunde.  

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie op een vergelijkbaar 
niveau. 
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Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting industrieel ingenieur bouwkunde.  

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

ARCHITECT 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting architectuur. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie. 

 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting architectuur. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

MILIEUAMBTENAAR 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richtingen landbouw, chemie en biochemie, 
milieusanering, scheikunde en landbouwindustrieën, landbouw- of bio-ingenieur of 
industrieel ingenieur voor zelfde disciplines. 

 Houder zijn van een bekwaamheidsbewijs ‘toezichthouder milieuhandhaving’, als bedoeld 
in het milieuhandhavingsbesluit van 12.12.2008 of dit bekwaamheidsbewijs behalen binnen 
een termijn van 2 jaar na indiensttreding. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie. 

 

Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
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vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting landbouw, chemie en biochemie, 
milieusanering, scheikunde en landbouwindustrieën, landbouw- of bio-ingenieur of 
industrieel ingenieur voor zelfde disciplines. 

 Houder zijn van een bekwaamheidsbewijs ‘toezichthouder milieuhandhaving’, als bedoeld 
in het milieuhandhavingsbesluit van 12.12.2008 of dit bekwaamheidsbewijs behalen binnen 
een termijn van 2 jaar na indiensttreding. 

Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

DIENSTHOOFD INFORMATICA 
 

 Beschikken over:   

- of 5 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie én houder zijn van een 
diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor de 
aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit 
tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter 
uitvoering van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- 
en provinciepersoneel van 7 december 2007; 

- of 5 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie én een op de functie 
afgestemd ervaringsbewijs uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over 
titels en beroepsbekwaamheid; 

- of 5 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie én beschikken over een op 
de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die men gevolgd heeft bij een 
door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding; 

- of 10 jaar relevante beroepservaring in een vergelijkbare functie mits het slagen 
voor een niveau- of capaciteitstest. 

 Met gunstig gevolg een bijkomende opleiding gevolgd hebben in het management, waarvan 
de opleidingsduur minstens 120 lestijden omvat of deze opleiding met gunstig gevolg 
volgen tijdens de proefperiode, dan wel binnen een termijn van 2 jaar na Houder zijn van 
een rijbewijs B. 

 

DIENSTHOOFD RUIMTELIJKE ORDENNING 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richtingen stedenbouw,ruimtelijke planning of 
architectuur. 

 Met gunstig gevolg een bijkomende opleiding gevolgd hebben in het management, waarvan 
de opleidingsduur minstens 120 lestijden omvat of deze opleiding met gunstig gevolg 
volgen tijdens de proefperiode, dan wel binnen een termijn van 2 jaar na indiensttreding. 
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 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 5 jaar relevante leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie 

 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting stedenbouw of ruimtelijke planning. 

 Met gunstig gevolg een bijkomende opleiding gevolgd hebben in het management, waarvan 
de opleidingsduur minstens 120 lestijden omvat of deze opleiding met gunstig gevolg 
volgen tijdens de proefperiode, dan wel binnen een termijn van 2 jaar na indiensttreding. 

 Houder zijn van een rijbewijs B.. 

 

DIENSTHOOFD PERSONEEL EN ORGANISATIE 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt 
voor de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel 
besluit tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter 
uitvoering van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting rechten, economie of psychologie. 

 Met gunstig gevolg een bijkomende opleiding gevolgd hebben in het management, 
waarvan de opleidingsduur minstens 120 lestijden omvat of deze opleiding met gunstig 
gevolg volgen tijdens de proefperiode, dan wel binnen een termijn van 2 jaar na 
indiensttreding. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 5 jaar relevante leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie 
Bij bevordering: 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting rechten, economie of psychologie. 

 Met gunstig gevolg een bijkomende opleiding gevolgd hebben in het management, waarvan 
de opleidingsduur minstens 120 lestijden omvat of deze opleiding met gunstig gevolg 
volgen tijdens de proefperiode, dan wel binnen een termijn van 2 jaar na indiensttreding. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

DIENSTHOOFD TECHNISCHE DIENST UITVOERING 

 

 Beschikken over:   
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- of 5 jaar relevante leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie én houder 
zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau A overeenkomstig het ministerieel 
besluit tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per 
niveau ter uitvoering van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit 
Gemeente- en provinciepersoneel van 7 december 2007; 

- of 5 jaar relevante leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie én een op de 
functie afgestemd ervaringsbewijs uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse 
regelgeving over titels en beroepsbekwaamheid; 

- of 5 jaar relevante leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie én 
beschikken over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die 
men gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor 
beroepsopleiding; 

- of 10 jaar relevante leidinggevende beroepservaring in een vergelijkbare functie mits 
het slagen voor een niveau- of capaciteitstest. 

Houder zijn van een rijbewijs BEERSTE TECHNISCH TEKENAAR 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting bouwkunde of topografie. 

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie op een vergelijkbaar 
niveau. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

Bij bevordering: 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting bouwkunde of topografie. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

 

DESKUNDIGE RUIMTELIJKE ORDENING 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richtingen stedenbouw, ruimtelijke ordening of 
houder zijn van een ander bachelor samen met een bijkomende opleiding in hoger 
genoemde richtingen. 

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie op een vergelijkbaar 
niveau. 
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 Houder zijn van een rijbewijs B. 

Bij bevordering: 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richtingen stedenbouw, ruimtelijke ordening of 
houder zijn van een ander bachelor samen met een bijkomende opleiding in hoger 
genoemde richtingen. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

 

BOEKHOUDER 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007,  richting boekhouden, bedrijfsbeheer, economie 
of hiermee gelijkgesteld. 

 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting boekhouden, bedrijfsbeheer, economie 
of hiermee gelijkgesteld. 

 

MAATSCHAPPELIJK WERKER 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007 richting maatschappelijk werker of sociale 
verpleegkunde. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante  ervaring in een vergelijkbare functie 

 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
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van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007 richting maatschappelijk werker of sociale 
verpleegkunde. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

 

JEUGDCONSULENT 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

Beschikken over 2 jaar relevante  ervaring in een vergelijkbare functie. 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

  

 

 

CULTUURFUNCTIONARIS 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december behorende tot de categorie mens- en sociale 
wetenschappen. 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante  ervaring in een vergelijkbare functie 

Bij bevordering: 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt 
voor de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel 
besluit tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter 
uitvoering van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 



   

Versie gemeenteraad 26 oktober 2020 
 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

SPORTFUNCTIONARIS 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting lichamelijke opvoeding. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie 
 

Bij bevordering: 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt 
voor de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel 
besluit tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter 
uitvoering van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting lichamelijke opvoeding. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

GRAFISCH VORMGEVER 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting grafische vormgeving. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

Bij bevordering: 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt 
voor de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel 
besluit tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter 
uitvoering van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting grafische vormgeving. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

 

ASSISTENT DIENSTLEIDER BIBLIOTHEEK 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
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vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting lichamelijke opvoeding. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante  ervaring in een vergelijkbare functie. 

 

CONSULENT INFRASTRUCTUUR ADMINISTATIE 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar nuttige ervaring. 
 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

CONSULENT PERSONEEL 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante  ervaring in een gelijkaardige functie 
 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

 

TEKENAAR -TOEZICHTER 
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 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting bouwkunde of topografie. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting bouwkunde of topografie 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

MILIEUFUNCTIONARIS 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting wetenschappen. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007 richting wetenschappen 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

 

GROENAMBTENAAR 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting tuin- en landschapsarchitectuur. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar nuttige ervaring  
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CONSULENT ARCHIEF 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

Bij bevordering: 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

CONSULENT TOERISME 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007.  

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante  ervaring in een gelijkaardige functie van een gelijkaardig 
niveau 

 

Bij bevordering: 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007.  

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

KMO CONSULENT 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
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vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007.  

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een gelijkaardige functie van een gelijkaardig 
niveau.  

 

Bij bevordering: 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007.  

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

CONSULENT MOBILITEIT 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007.  

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring in een gelijkaardige functie van een gelijkaardig 
niveau.  

 

Bij bevordering: 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007.  

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

CONSULENT HUISVESTING 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007.  

 Houder zijn van een rijbewijs B. 
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Bij bevordering: 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007.  

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

DESKUNDIGE FINANCIËN 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richtingen, boekhouden, bedrijfsbeheer of 
economie. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar nuttige ervaring.  

 

 

HOOFDMEDEWERKER TEKENAAR 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting bouwkunde of topografie. 

 rijbewijs B. 

 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richting bouwkunde of topografie. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 
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HOOFDMEDEWERKER STEDENBOUW  

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richtingen  stedenbouw, ruimtelijke ordening of 
houder zijn van een ander bachelor samen met een bijkomende opleiding in hoger 
genoemde richtingen.Houder zijn van een rijbewijs B. 

 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007, richtingen  stedenbouw, ruimtelijke ordening of 
houder zijn van een ander bachelor samen met een bijkomende opleiding in hoger 
genoemde richtingen. 

 

 

 

HOOFDMEDEWERKER INFRASTRUCTUUR ADMINISTATIE 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau C overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 Beschikken over 3 jaar nuttige ervaring.  

 

 

 

HOOFDMEDEWERKER VEILIGHEID 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
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van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een diploma preventieadviseur niveau II en coördinator tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen. 

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma preventieadviseur niveau II en coördinator tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen.  

 Houder zijn van een rijbewijs B. 

 

 

REDDER 

 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau C overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van een Hoger Reddersbrevet. 

 
Bij bevordering:  

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau C overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007,; 

 Houder zijn van een Hoger Reddersbrevet. 

 

 

TECHNISCH MEDEWERKER 

 Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor 
de aanwerving in een betrekking van niveau C overeenkomstig het ministerieel besluit tot 
vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering 
van artikel 11, § 2, tweede lid, van het  Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
provinciepersoneel van 7 december 2007. 

 Houder zijn van  een Rijbewijs B 

 

PLOEGVERANTWOORDELIJKE 

 

 Beschikken over 3 jaar relevante ervaring  

 Houder zijn van een rijbewijs B 
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Bij bevordering:  

 Houder zijn van een rijbewijs B 

 

 PARKEERWACHTER 

 Houder zijn van een rijbewijs B 

 

 

BODE 

 Houder zijn van een rijbewijs B 
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