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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE 
ONDERHANDELINGEN VAN 16 JUNI 1998 DIE GEVOERD WERDEN IN 
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ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van adjuncten van de directeur 
(specialisatie: natuurbehoud) (rang Al) voor het departement Leefmilieu en Infia- 
structuur en een adjunct van de directeur (specialisatie: ecohydrologie) voor het 
Instituut voor Natuurbehoud. 



vervolg protocol nr. 97.252 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit : 

1. de heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

3. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting 
en Gezondheidsbeleid; 

enerzi-i ds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die onder 
meer de Christelijke Centrale van de openbare Diensten en de Christelijke 
Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegenwoor- 
digd door : 

de heren : Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

anderzijds, 



vervolg protocol nr. 97.252 

Werd een eenparig akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van examenreglement 
m. b. t. de aanwerving van adjuncten van de directeur (specialisatie: natuurbehoud) 
(rang Al) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur en een adjunct van de 
directeur (specialisatie: ecohydrologie) voor het Instituut voor Natuurbehoud. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 1 6 -06- 1998 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der Open- 
bare Diensten : 

De Voorzitter, 

LUC Van den Brande 
minister-president van de Vlaamse 

Voor de Federatie van de Christelijke 
Syndicaten doopenbare Diensten 

regering en Vlaams minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aangele- 
genheden, Wetenschap en Technologie 

DE ONDERVOORZITTER, 

van de Vlaamse 



vervolg protocol N. 97.252 

LID : 

Begroting en Gezondheidsbel id i 



E X A M E N R E G L E M E N T  

AANWERVING VAN ADJUNCTEN VAN DE DIRECTEUR (SPECIALISATIE : NATUURBEHOUD) (RANG Al) VOOR 
HET DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR EN EEN ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR 
(SPECIALISATIE : ECOHYDROLOGIE) VOOR HET INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD (MINISTERIE VAN DE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP). 

EXAMENNUMMER: ANV98028 UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM : 24 AUGUSTUS 1998 

Een wervingsreserve van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige ADJUNCTEN VAN DE DIRECTEUR 
(SPECIALISATIE : NATUURBEHOUD1 RESP. ECOHYDROLOGIE) (RANG Al) wordt aangelegd voor het 
Departement Leefmilieu en Infrastructuur en het Instituut voor Natuurbehoud (Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap). 

r zijn momenteel twee vacatures : 
- één vacature van ecohydroloog bij het Instituut voor Natuurbehoud; 
- één vacature voor een specialist natuurbehoud bij de Afdeling Natuur van de Administratie Milieu- , Natuur-, Land- en Waterbeheer. 

De wervingsreserve blijft 4 jaar geldig. 

1. FUNCTIEBESCHRIJVING EN -VEREISTEN 

1 .l. Vacature bij het Instituut voor Natuurbehoud (specialisatie : ecohydrologie) 

Situering 
Het departement Leefmilieu en Infrastructuur zal een adjunct van de directeur aanwerven bij het Instituut voor Natuurbehoud voor 
technische ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek. 
De kandidaat zal zijnlhaar loopbaan starten bij het Instituut voor Natuurbehoud, gehuisvest in de Kliniekstraat 25 te 1070 Brussel. 

Het Instituut voor Natuurbehoud is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Gemeenschap, met als opdracht 
;"etenschappelijke studies, onderzoekingen en werkzaamheden uit te voeren in verband met het natuurbehoud. Bij de uitvoering van 

deze taken is een technische ondersteuning van groot belang. 

Functiebeschrijving 
De adjunct van de directeur zal onder andere tot taak hebben 

- het coördineren en begeleiden van de technische staf 
- het deelnemen aan en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek 
- het organiseren van de technische aspecten van het wetenschappelijk onderzoek in het laboratorium en op het terrein 
- het verzamelen en beheren van wetenschappelijke gegevens 
- het uitbrengen van adviezen aan beleids- en beheersinstanties aangaande de materie van het natuurbehoud 
- het deelnemen aan vergaderingen, werk- en stuurgroepen in het kader van studies en onderzoeksopdrachten, in functie van het 

natuurbeleid en het natuurbeheer. 

Context 
De adjunct van de directeur zal nauw samenwerken met de wetenschappelijke staf en de directeur. Hijlzij zal een centrale positie 
bekleden in de technische ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en instaan voor de begeleiding van het technisch 
personeel. Hijlzij rapporteert aan de directeur van de instelling. 



Vanuit zijnhaar functie zal hijlzij niet alleen regelmatig contacten onderhouden met de verschillende personeelsleden van het i 

Instituut, maar ook met andere diensten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in het bijzonder met de Administratie 
Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (Afdelingen Natuur, Bos en Groen, Water, ...) net zoals met andere overheden en privé- 
natuurverenigingen. 

Het Instituut heefl een uitgerust laboratorium ter beschikking en de adjunct van de directeur zal over de nodige materiële 
voorzieningen beschikken voor het uitvoeren van zijnhaar taak (meubilair, computerinfrastructuur en PC, vakliteratuur, dienstwagens, 
e.d.). 

Functioneringscriieria 
De adjunct van de directeur heeft volgende parate kennis en ervaring : 

- een brede kennis en ecologische en ecohydrologische onderzoeks- en meettechnieken 
- ervaring met de organisatorische aspecten van wetenschappelijk onderzoek 
- ervaring met terreinwerk, o.a. meten van biotische en abiotische kenmerken 
- een goede kennis van dier- en plantensoorten 
- een basiskennis van informatica en soítwarepakketten 
- een brede kennis van het natuurbehoud en van de organisatorische aspecten ervan in Vlaanderen 
- bijkomende opleidingen i.v.m. natuurbehoud strekken tot aanbeveling 

Gezien de techniciteit van deze functie, zal voorkeur gegeven worden aan kandidater! met een diploma van industrieel 
landbouw. 

Er wordt van hemihaar verwacht dat hijlzij zelfstandig en nauwgezet kan werken en verantwoordelijkheidszin heeft. Hijlzij heeft zin 
voor initiatief en kan analytisch en synthetisch denken. Bij het uitvoeren van zijnlhaar taken zullen organisatorische vaardigheden . 

noodzakelijk zijn. 

Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij de heer prof. dr. E. Kuijcken, dlrecteur van het Instituut, 
021558 18 11 of dr. W. Huybrechts, wetenschappelijk attaché, p 021558 18 11. 

1.2. Vacature bij de Afdeling Natuur (als specialist natuurbehoud) 

Situering 
Het Departement Leefmilieu en Infrastructuur wenst een adjunct van de directeur aan te werven voor het ondersteunen van het 
natuurbehoudsbeleid en het beheer van terreinen. 

De kandidaat zal zijn loopbaan opbouwen bij de Afdeling Natuur, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL). Hi' 
kan gehuisvest worden op het hoofdbestuur (adres : Graaf de Ferraris-gebouw, Emile Jacqmainlaan 156 bus 8 te 1000 BRUSSEL) o 
in een provinciale buitendienst (mogelijke standplaats Antwerpen, Gent of Leuven). 

De Afdeling Natuur van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer is belast met een tweevoudige opdracht. Enerzijds 
dient zij het beleid inzake natuurbehoud in de brede zin, te plannen, voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, rekening houdend 
met de internationale verbintenissen van België en Vlaanderen. 

Anderzijds behartigt zij het beleid inzake natuurontwikkeling op het terrein, inclusief het verwerven en beheren van natuurgebied, de 
ondersteuning van natuurverenigingen, de natuureducatie en de toepassing van de reglementering inzake natuurbescherming. 

Wegens de constante uitbreiding van de taken van de afdeling is er ter vervollediging van het huidig team, nood aan een bijkomende 
werving van een universitair geschoolde kracht inzake de natuurproblematiek. De herverdeling van taken kan zowel geografisch als 
naar inhoud gebeuren. 

Functiebeschrijving 
De nieuwe kracht zal mede instaan voor de opvolging van de aankoopdossiers voor de Vlaamse natuurreservaten (contacten met de 
aankoopcomités, voorbereiden vastleggingsdossiers), de voorbereiding van de dossiers voor de aanwijzing als Vlaams 
natuurreservaat, het opstellen en uitvoeren van beheersplannen en de implementatie van de internationale verdragen op het gebied 
van natuurbehoud. 



Naast het opvolgen van deze beleidslijnen zal hij/zij eveneens dienen mede te werken aan het opstellen en de toepassing van de 
uitvoeringsbesluiten van het nieuwe, op 21 oktober 1997, goedgekeurde decreet op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 

Vanuit het eigen specialisme zal hijhij deelnemen aan (inter)departementele werkgroepen, op een permanente of op ad hoc basis 
(G.N.O.P., MER, ruilverkaveling, bekkencomités, NTMB, ...) waar beleidsmatige- of beheersaspecten inzake natuur aan bod komen. 
Om de eigen vakkennis te ontwikkelen zal dit nieuw aangeworven personeelslid documentatie opbouwen en bestuderen, evenals 
deelnemen aan opleiding- en studiedagen. Het betreft dan vooral informatie en kennis over wetgeving, reglementeringen, 
beleidsideeen, de evolutie van technieken, ... 

Context 
De nieuwe kracht zal rapporteren aan het afdelingshoofd te Brussel. Hijlzij zal samenwerken met een 12-tal collega's, verspreid over 
het Vlaamse land. Deze collega's zijn vooral landbouwingenieurs en biologen. 
Zelf zal hij/zij leiding geven aan een 20-tal personeelsleden die instaan voor de administratieve en technische ondersteuning. 

' Aantrekkelijke factoren : de sector is in groei wat veel uitdagingen, maar ook veel werk met zich meebrengt. 
Minder aantrekkelijke factoren : gezien de groeiende sector dienen probleemvelden te worden behandeld en opgelost. 

Functioneringscriteria 
Er wordt van de kandidaat een affiniteit met de sector natuur verwacht. 
Vandaar dat hij/zij kennis van de regelgeving en reglementering op het natuurbehoud en de open ruimte in brede zin dient te hebben 
of in staat moet zijn om zich snel in te werken. Daarnaast is vertrouwdheid met PC vanzelfsprekend. 

e kandidaat moet voldoende communicatievaardig zijn om op vergaderingen de administratie te kunnen vertegenwoordigen en vlot 
met collega's te kunnen samenwerken. In het kader van het eigen beheer van domeinen zijn leidinggevende capaciteiten en 
organisatietalent nodig. In de samenwerking met externe instanties en het behandelen van klachten wordt een klantgerichte 
instelling veiwacht. 

Gezien de kandidaat de leiding zal voeren in een buitendienst, zal hijlzij een aantal managementvaardigheden dienen te ontplooien. 

Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij mevr. Viviane Panné, adjunct van de directeur, P 021553 81 62. 

2. DEELNEMIMGSVOORWAARDE TE VERVULLEN OP 24 AUGUSTUS 1998 1 
Diploma's 

De kandidaten dienen houder te zijn van één van de volgende diploma's : 
- diploma van licentiaat in de biologie (dierkunde of plantkunde) ;B diploma van licentiaat in de geografie 
- diploma van licentiaat in de geologie 
- diploma van industrieel ingenieur, landbouw 
- diploma van licentiaat in de wetenschappen of de toegepaste wetenschappen, aangevuld door een getuigschrii of diploma van een 
voortgezette opleiding (aanvullende opleiding of specialisatieopleiding) in dierkunde, plantkunde, geografie of geologie. 

Diploma's van burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, dierenarts, arts of apotheker zijn niet toegelaten. 

Worden eveneens aanvaard : 
- de studenten die, tijdens het academiejaar 1998 - 1999, het laatste jaar van de studiën volgen voor het bekomen van het 

vereiste diploma. Zij kunnen echter slechts worden aangeworven wanneer zij het vereiste diploma hebben behaald ; 
- de vroeger afgeleverde diploma's die overeenstemmen met één der voornoemde diploma's ; 
- de in het buitenland behaalde diploma's en studiegetuigschriften die krachtens internationale overeenkomsten of krachtens wet of 

decreet gelijkwaardig worden verklaard met één van de voornoemde diploma's, alsmede de diploma's erkend overeenkomstig de bij 
het K.B. van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een 
algemeen stelsel van erkenning van diploma's worden in aanmerking genomen; 

- de afgeleverde diploma's die hiermee overeenstemmen en afgeleverd worden overeenkomstig de decreten van de Franstalige 
en Duitstalige gemeenschap. 

Voor nadere inlichtingen omtrent de diplomavereisten kunt u terecht bij mevrouw De Wit, 4 02/21 0 43 58. 



3. SELECTIEPROCEDURE 

3.1. ALGEMENE SELECTIE 

In een eerste, algemene selectieprocedure zal de algemene geschiktheid van de kandidaten nagegaan worden voor een functie van 
een specialist in natuurbehoud. 

Deze selectieprocedure verloopt als volgt : 

3.1 .l. Eventuele voorselectie (ongeveer 3 uur) 

Naargelang van het aantal inschrijvingen kan er een voorselectie georganiseerd worden. 

Tijdens deze voorselectie zal de kennis omtrent natuurbehoud en van de organisatorische aspecten (institutioneel, reglementering, 
regelgeving) ervan in Vlaanderen nagegaan worden. 
Dit gedeelte zal schriftelijk enlof met meerkeuzevragen worden afgenomen. 

De jury stelt op basis van de uitslag voor de voorselectie het aantal tot de eigenlijke selectie toe te laten kandidaten vast. 
De voor deze voorselectie behaalde punten zullen in geen geval in aanmerking worden genomen bij het opmaken van de 
rangschikking van de geslaagden voor de eigenlijke selectie. 

3.1.2. Eigenlijke selectie : schriftelijke proef (max. 3 uur) 

Evaluatie, aan de hand van een gevalsstudie (één of meerdere situaties i.v.m. natuur), van de voor de functie vereiste affiniteit met 
natuurbehoud en van de persoonlijke vaardigheden van de kandidaat (zelfstandig werken, de verantwoordelijkheidszin, schriftelijke 
communicatievaardigheid en organisatorische vaardigheden). 

Om te slagen dienen de kandidaten ten minste 12 punten op 20 te behalen. 

3.2. BIJKOMENDE SELECTIEPROEVEN 

Gezien de specificiteit van de huidige vacatures zal er, overeenkomstig art. VI 16 van het Vlaams personeelsstatuut en art. VI 23 van 
het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen, een bijkomende selectieproef (interview, voorafgegaan door 
een computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijst) georganiseerd worden, enerzijds voor de vacature bij het Instituut voor 
Natuurbehoud en anderzijds voor de vacature bij de Afdeling Natuur . 
Ook voor andere (toekomstige) vacatures kan een bijkomende selectieproef (interview, eventueel aangevuld met andere 
beoordelingstechnieken zoals psychologische tests. vragenlijsten, praktische proef, ... ) georganiseerd worden als de specificiteit v a 9  
de functie dit verantwoordt. 

Tijdens deze bijkomende selectieproef zullen de voor de functie vereiste, specifieke technlsche deskundigheid en 
persoonlijke vaardigheden worden beoordeeld. 

Voor deze bijkomende selectieproef zullen alleen diegenen die geslaagd zijn voor de algemene selectie uitgenodigd worden. 
- De kandidaten zullen steeds vooraf informatie krijgen over de betrokken vacature en over de modaliteiten van de bijkomende 

selectieproef. 
- Op dat ogenblik kan eveneens, per specifieke vacature, een specifiek diploma geëist worden. 

4.1. Toelatingsvoowaarden te vervullen op de datum van de aanwerving 

Overeenkomstig het bepaalde in art. VI 13 5 1 van het Vlaams personeelsstatuut en art. VI 20 5 1 van het personeelsstatuut 
van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen kan de leidend ambtenaar van de Administratie Ambtenarenzaken na het afsluiten 
van de inschrijvingen, wanneer hij oordeelt dat het aantal ingeschreven kandidaten dat rechtvaardigt aan het programma van het 
vergelijkend examen een voorselectie toevoegen. 



- Burger van de Europese Unie zijn, een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en de 
burgerlijke en politieke rechten genieten; 

L . - aan de dienstplichtwetten hebben voldaan; 
- de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. 

Opmerking : na zijnlhaar aanwerving, dient de kandida(a)te met goed gevolg een stage van 12 maanden te volbrengen 
vooraleer hijlzij tot ambtenaar kan worden benoemd. 

4.2. Rangschikking en aanwerving 

De geslaagden voor de algemene selectie (zie rubriek 3.1 .) worden gerangschikt volgens het totaal aantal voor de schriftelijke proef 
(3.1.2.) behaalde punten. 
Subsidiair krijgt de oudste geslaagde de voorrang. 

, De kandidaten die slaagden voor één of meer bijkomende selectieproeven (rubriek 3.2.) worden - per proef - tevens opgenomen in 
een bijkomende afionderlijke rangschikking in volgorde van de door hen voor de betrokken proef behaalde punten (cfr. art. VI, 16 van 
het Vlaams personeelsstatuut en art. V1 23 van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen). 

Deze rangschikking(en) worden bij de aanwerving in acht genomen. 

De kandidaten die niet deelnemen aan of niet slagen voor deze proef (proeven) blijven elleszins in de wervingsreserve opgenomen 
volgens hun oorspronkelijke rangschikking doch komen enkel in aanmerking voor functies waarvoor andere of geen bijzondere 

andievereisten gesteld worden. 

Geïndexeerd jaarlijks bruto-beginsalaris : 1 .051.688 F. (salarisschaal A l l l ) ,  reglementaire toelagen niet inbegrepen. 

De loopbaan van de ambtenaar kent zowel een functionele als een hiërarchische ontwikkeling. 
De functionele loopbaan ontwikkelt zich via het verkrijgen van een hogere salarisschaal binnen dezelfde rang of graad. 
De hiërarchische loopbaan wordt opgebouwd via bevorderingen die afhankelijk zijn van vacatures op de personeelsformatie. 

6. OPENBAARHEID VAN BESTUUR 

Gelet op de wet van 1 1  april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur kunnen de kandidaten om inzage of mededeling in 
afschrift vragen omtrent hun examen. Er kan uitsluitend ingegaan worden op aanvragen die schriftelijk worden ingediend binnen een 
termijn van 3 maanden na de schriftelijke mededeling van het resultaat. 

7 7. INSCHRIJVING : TEN LAATSTE OP 24 AUGUSTUS 1998 I 
U kan zich inschrijven met een formulier dat u kan bekomen in een postkantoor en dat u duidelijk en volledig ingevuld 
(examennummer ANV98028 ) opstuurt naar: 

Vast Wervingssecretariaat 
Dienst "Selecties Vlaamse Gemeenschap" 
Pachecolaan 19 bus 4 
101 0 Brussel 

Op het inschrijvingsformulier plakt u voor 400 F. fiscale zegels. 


