Vlaamse Regering

Ministerieel besluit van 15 juni 2009 houdende vaststelling van de
knelpunffuncties binnen de diensten van de Vlaamse overheid

DE VLAAMSE MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN,
BESTULIRSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA, TOERISME, HAVENS,
LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
artikel 87, § l en §3, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988;
Gelet op het bijzonder decreet van
Gemeenschapsonderwijs, artikel 67, §2;

14

juli

1998

betreffende

het

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, artikel 5;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden,
artikel 12, derde lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten
van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004,23 december 2005, 19 mei 2006,30
juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007, 14
novernber 2007, 5 september 2008,22 september 2008, 6 januari 2009 en 30 januari
2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende
vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse
overheid, artikel 111 3, § l , l " , vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
9 januari 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei
2009;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juni 2009;
Gelet op het advies van Selor, gegeven op 4 juni 2009;
Gelet op het advies van Jobpunt Vlaanderen, gegeven op 27 mei 2009;
Gelet op het advies van de Managementondersteunende Diensten, gegeven op het
Tactisch Overlegorgaan P & O (TOPO) van 28 mei 2009;

Gelet op protocol nummer 269.879van 1 1 mei 2009 van Sectorcomité XVIII Vlaamse
Gemeenschap - Vlaams Gewest;
Overwegende dat een aantal van de functies, vermeld in artikel l , voorkomen op de
VDAB-lijst van knelpuntberoepen, terwijl andere functies specifieke knelpuntfuncties
zijn binnen de overheid omdat kandidaten tewerkstelling in de privésector verkiezen
boven tewerkstelling bij de diensten van de Vlaamse overheid wegens de
bezoldiging, de valorisatie van ervaring en de doorgroeimogelijkheden,

BESLUIT:
Artikel 1. De volgende functies zijn knelpuntfuncties binnen de diensten van de
Vlaamse overheid:
1 " functies met als diplomavereiste:
a) master in de ingenieurswetenschappen;
b) master in de industriële wetenschappen;
c) diploma van arts of doctor in de genees-, heel- of verloskunde;
2" gebrevetteerde en gegradueerde verpleegkundige;
3" sociaal verpleegkundige;
4" opvoeder;
5" vakleraar;
6" informaticus;
7" databeheerder;
8" programmeur;
9" werfcontroleur;
1 0" GIS-specialist;
1 1 " boekhouder / accountant;
12" fiscalist;
13" auditor;
14" gezinsondersteuner;
15" arbeidsconsulent;
16" IWT-adviseur;
17" kinderverzorgster in meerlingengezinnen;
18" preventieadviseur;
19" toezichter baggerwerken;
20" rededienstcoördinator met standplaats Vlissingen;
21 " loodsdienstcoördinatormet standplaats Vlissingen;
22" (hoofd)scheepstechnicus;
23" nautisch verkeersleider;
24" siteverantwoordelijke (internetontwikkelaar);
25" technisch webmaster;
26" bouwtechnisch keuringsagent;
27" datawarehouseontwerper;
28" ICT-businessanalist.

Art. 2. Dit besluit is van toepassing op functies waarvan de selectieprocedure is
gestart na de datum bepaald in artikel 3.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 15 juni 2009.
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De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands
Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

