
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 144.408 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
8 MAART 2000 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

De hoofdstukken I, I1 en V1 van het ontwerp-besluit van de Vlaamse 
regering tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moe- 
ten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen 
worden aangesteld 



vervolg protocol nr. 144.408 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 
Beleid en Europese Aangelegenheden, voorzitter; 

2. de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Ambtenarenzaken en Sport; 

3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimte- 
lijke Ordening en Media. 

enerzijds, 

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 Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen 
en Cultuur groepeert, vertegenwo~rdigd door: 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

anderziids, 



vervolg protocol nr. 144.4083 

Werd een eenpariq akkoord bereikt over bijgaand ontwerp-besluit van 
de Vlaamse reqerinq tot vaststelling van de voorwaarden waaraan 
personen moet én voidoen om als ambtenaar van ruimteli j ke ordening 
te kunnen worden aangesteld, wat de hoofdstukken I, I1 en V1 be- 
treft. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 
0 8 -03- 2000 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- 
NISATIES : 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, Voor de a m e n e  Centrale der 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van Fi- 
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 
leid en Europese Aangelegenheden 

Voor de Federatie van de Chris- 
teli j ke Sy4icaten der Openbare 

Johan 
Vlaam 
Aange 
Sport 

nlandse 
enzaken 
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Dirk Van Mechelen 
Vlaams minister van Economie, Ruim- 
telijke Ordening en Media 



ONDERAFDELING COMITE C l 
"provinciale en plaatselijke overheidsdiensten" 

j PROTOCOL NR. 200011 
BETREFFENDE DE ONDERHANDELINGEN DIE 

OP DONDERDAG 30 MAART 2000 WERDEN GEVOERD IN DE 
ONDERAFDELING "VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST" VAN DE 

EERSTE AFDELING VAN HET COMITE VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE 
OVERHEIDSDIENSTEN 

betreffende 

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden waaraan 
personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden 
aangesteld 



door de afvaardiging van de overheid, samengesteld als volgt : 
1. De heer Johan SAUWENS, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 

Ambtenarenzaken en Sport, Voorzitter; 

2. Mevrouw Mieke VOGELS, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen, 
Ondervoorzitter; 

3. De heer Patrick DEWAEL, Minister-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van 
Financiën; 

4. De heer Steve STEVAERT, minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister 
van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie; 

ENERZIJDS, 

En de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties, samengesteld als volgt : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD), 

- de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten (CCOD), 

- Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA). 

ANDERZIJDS, 



Werd een akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot 
vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke 
ordening te kunnen worden aangesteld 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol 

Brussel, 

Voor de overheid, Voor de representatieve vakorganisaties, 

Mil Luyten 
Secretaris van de Algemene Centrale der 
Openbare Diensten. 

Binnenlandse Aangeleg 
Ambtenarenzaken en 

\ --b 

- W í S ë n  Van der Gucht 
Nationaal secretaris van de Christelijke 
Centrale van de Openbare Diensten 

Christian De Prêtre 
Secretaris van het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 



Vlaamse regering 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT VASTSTELLING VAN DE 
VOORWAARDEN WAARAAN PERSONEN MOETEN VOLDOEN OM ALS AMBTENAAR 

1 VAN RUIMTELIJKE ORDENING TE KUNNEN WORDEN AANGESTELD 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening, inzonderheid op artikel 10, §l, 11, 
§l, 12, §l, 14, 16 en 17; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor 
begroting, gegeven op ... ; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor 
-i ambtenarenzaken, gegeven op * . . ;  

Gelet op het protocol nr. 144.408 van 8 maart 2000 van het 
Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest; 

Gelet op het protocol nr. . . van . . . 2000 van het Comité C 
voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, Afdeling 
personeel provinciale en plaatselijke besturen en het personeel 
van het gesubsidieerd officieel onderwijs dat niet bezoldigd 
wordt met weddetoelagen - Onderafdeling Vlaams Gewest en 
Vlaamse Gemeenschap; 

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op . . . , 
betreffende de aanvraag om advies bij de Raad. van State binnen 
een maand; 



Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op . . . , met 
toepassing van artikel 84, eerste lid, l", van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke 
Ordening en Media; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT : 

HOOFDS'SUK I .  INLEIDENDE BEPALINGEN 

Art ike l  1 .  Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan 
onder: 

1" de minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de 
ruimteli j ke ordening; 

2" de gewestelijke administratie: de administratie Ruimteli j ke 
Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het 
ministerie van de, Vlaamse Gemeenschap; 

Art.  2 .  Voor de toepassing van dit besluit worden de personen 
die slaagden in een overgangsexamen dat toegang geeft tot 
niveau A, respectieveli j k niveau B, geli j kgesteld* met de 
personen die houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot 
niveau A, respectievelijk niveau B. 

H O S T U K  11. DE GEWESTELIJKE AMBTENAREN VAN R U m E L I J K E  
ORDENING 

Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen 

Art. 3 .  De minister stelt de gewestelijke planologische en 
s tedenbouwkundige ambtenaren en de gewesteli j ke 
stedenbouwkundige inspecteurs, met uit zondering van de 
directeur-generaal van de gewesteli j ke administratie, aan door 
te kiezen uit een lijst van door die directeur-generaal 
voorgedragen kandidaten. Enkel ambtenaren van niveau A uit die 
administratie kunnen worden voorgedragen en aangesteld. 

De aanstelling geldt voor maximaal 6 jaar. Ze is verlengbaar. 

De minister of zijn gemachtigde bepaalt het werkgebied van elk 
van de gewestelijke ambtenaren van ruimtelijke ordening. Hij 
kan dit werkgebied wijzigen. 



De functies van gewesteli j ke planologische ambtenaar, 
gewesteli j ke stedenbouwkundige ambtenaar en gewesteli j ke 
stedenbouwkundige inspecteur zij n onderling onverenigbaar, 
behalve voor de directeur-generaal van de gewestelijke 
administratie. 

Att. 4.  Om te kunnen worden aangesteld als gewestelijk 
planologisch ambtenaar of als gewesteli j ke stedenbouwkundig 
ambtenaar, moet de ambtenaar, met uitzondering van de 
directeur-generaal van de gewesteli j ke administratie, houder 
zijn van een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening. 
De houder van het diploma moet beschikken over de kennis en de 
vaardigheden die worden vastgesteld door de minister en die 
kunnen verschillen al naargelang van de functie. 

Afdeling 2. De gewestelijke planologische ambtenaren 

Art. 5 .  Het aantal gewesteli j ke planologische ambtenaren 
bedraagt minstens 13, waaronder de directeur-generaal van de 
gewesteli j ke administratie. 

Gedurende de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van dit 
besluit mag van dit minimumaantal afgeweken worden. 

Art. 6. In afwijking van artikel 4 kunnen ook ambtenaren van de 
gewestelijke administratie van niveau A, die niet het vereiste 
diploma van een opleiding ruimtelijke ordening hebben, als 
gewestelijk planologisch ambtenaar aangesteld worden. Zij 
moeten echter op de datum van inwerkingtreding van dit besluit 
minstens 6 jaar werkzaam zijn bij die administratie en ze 
moeten kunnen aantonen dat tijdens die periode de opmaak of de 
begeleiding van de opmaak van ruimteli j ke structuurplannen of 
aanlegplannen en de beoordeling ervan één van hun hoofdtaken 
was. 

Afdeling 3. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren 

Art. 7 .  Het aantal gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren 
bedraagt minstens 13, waaronder de directeur-generaal van de 
gewesteli j ke administratie. 

Gedurende de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van dit 
besluit mag van dit minimumaantal afgeweken worden. 

Art. 8. In afwijking van artikel 4 kunnen ook ambtenaren van de 
gewestelijke administratie van niveau A, die niet het vereiste 
diploma van een opleiding ruimtelijke ordening hebben, als 
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar aangesteld worden. Zij 



moeten echter ofwel op de datum van inwerkingtreding van dit 
besluit minstens 6 jaar werkzaam zijn bij die administratie, 
ofwel op de datum van hun aanstelling minstens 12 jaar werkzaam 
zijn bij die administratie en in beide gevallen moeten zij 
kunnen aantonen dat tijdens die periode de beoordeling van 
stedenbouwkundige vergunningen één van hun hoofdtakenwas. 

Afdeling 4. De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs 

Art. 9. Het aantal gewesteli j ke stedenbouwkundige inspecteurs 
bedraagt minstens 13, waaronder de directeur-generaal van de 
gewestelijke administratie. 

Gedurende de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van dit 
besluit mag van dit minimumaantal afgeweken worden. 

' 

HOOFDSTUK 111. DE PROVINCIALE STEDENBOUWIWSIDIGE AMBTENAREN 

Art. 10. Om te kunnen worden aangesteld als provinciaal 
stedenbouwkundig ambtenaar of als waarnemend provinciaal 
stedenbouwkundig ambtenaar, moet een persoon enerzijds houder 
zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A en 
anderzijds houder )zijn van een diploma van een opleiding 
ruimtelijke ordening. De houder van dat diploma moet 
beschikken over de kennis en de vaardigheden die worden 
vastgesteld door de minister. 

A r t .  11. In afwijking van artikel 1 0  kunnen ook personen die 
houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A, 
maar die niet het vereiste diploma van een opleiding 
ruimtelijke ordening hebben, als provinciaal stedenbouwkundig 
ambtenaar aangesteld worden. Zij moeten echter op de datum van 
inwerkingtreding van dit besluit minstens 6 jaar werkzaam zijn 
geweest bij een gewestelijke of een provinciale administratie 
en ze moeten kunnen aantonen dat tijdens die periode de 
beoordeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en/of de 
opmaak of de begeleiding van de opmaak van ruimtelijke 
structuurplannen of aanlegplannen en de beoordeling ervan één 
van hun hoofdtaken was. 

De personen die overeenkomstig het eerste lid als provinciaal 
stedenbouwkundig ambtenaar worden aangesteld moeten binnen vier 
jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geslaagd zijn voor 
een test op basis van het opleidingsprogramma, bedoeld in 
artikel 22, of binnen zes jaar na hun eerste aanstelling een 
diploma hebben behaald zoals bedoeld in artikel 10. Als niet 
aan deze vereiste is voldaan binnen de gestelde termijn, 
vervalt de aanstelling bij het verstrijken van die termijn. 



Bovendien kunnen, gedurende een periode van 5 jaar na de 
inwerkingtreding van dit besluit, eveneens personen die houder 
zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A, maar die 
niet het vereiste diploma van een opleiding ruimtelijke 
ordening hebben, noch minstens 6 jaar werkzaam zijn geweest bij 
een gewestelijke of provinciale administratie en daarbi j 
relevante ervaring hebben opgedaan zoals bedoeld in het eerste 
lid, als provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar worden 
aangesteld. Zij moeten echter binnen zes jaar na hun eerste 
aanstelling een diploma hebben behaald zoals bedoeld in artikel 
10. Als niet aan deze vereiste is voldaan binnen de gestelde 
termijn, vervalt de aanstelling bij het verstrijken van die 
termijn. 

Art. 12. In afwijking van artikel 10 kunnen ook personeelsleden 
van de provinciale administratie van niveau A die niet het 
vereiste diploma van een opleiding ruimtelijke ordening hebben, 
als waarnemend provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar worden 

. , aangesteld. Zij moeten echter op de datum van hun aanstelling 
minstens 6 jaar werkzaam zijn geweest bij een gewestelijke of 
een provinciale administratie en kunnen aantonen dat tijdens 
die periode de beoordeling van stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen en/of de opmaak of de begeleiding van de 
opmaak van ruimteli j ke structuurplannen of aanlegplannen en de 
beoordeling ervan één van hun hoofdtaken heeft uitgemaakt. 

Een aanstelling als waarnemend provinciaal stedenbouwkundig 
ambtenaar kan maximaal 18 maanden duren indien de ambtenaar 
niet voldoet aan de voorwaarden, genoemd in artikel 10 en 11. 

HOOEDSTULC IV. DE GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAREN 

Afdeling 1. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in 
gemeenten met 20.000 of meer inwoners 

j 

Art. 13. Om te kunnen worden aangesteld als gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar in gemeenten met 20.000 of meer 
inwoners moet een persoon houder zijn van een diploma dat 
toegang geeft tot niveau A en van een diploma van een opleiding 
ruimteli j ke ordening. De houder van dat diploma moet 
beschikken over de kennis en de vaardigheden die worden 
vastgesteld door de minister. 

Art .  14. In afwijking van artikel 13 kunnen in die gemeenten 
ook personen die houder zijn van een diploma dat toegang geeft 
tot niveau B en van een diploma van een opleiding ruimtelijke 
ordening, als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar worden 
aangesteld. Zij moeten wel op de datum van inwerkingtreding 
van dit besluit in dienst van de gemeente zijn. Wat het 
diploma van de opleiding ruimtelijke ordening betreft moet de 



houder beschikken over de kennis en de vaardigheden die worden 
vastgesteld door de minister. 

Bovendien kunnen ook personen die houder zijn van een diploma 
dat toegang geeft tot niveau A of B, maar die niet het vereiste 
diploma van een opleiding ruimtelijke ordening hebben, als 
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar worden aangesteld. Zij 
moeten wel op de datum van inwerkingtreding van dit besluit 
minstens 6 jaar werkzaam zijn geweest bij een gewestelijke, 
provinciale of gemeentelijke administratie en kunnen aantonen 
dat tijdens die periode de beoordeling van stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen en/of de opmaak of de begeleiding van de 
opmaak van ruimtelijke structuurplannen of plannen van aanleg 
en de beoordeling ervan één van hun hoofdtaken was. 

De personen die overeenkomstig het tweede lid als gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar worden aangesteld, moeten binnen 
vier jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geslaagd zijn 
voor een test hebben op basis van het . opleidingsprogramma, 
bedoeld in artikel 22, of binnen zes jaar na hun eerste 
aanstelling een diploma hebben behaald zoals bedoeld in artikel 
13. Als niet aan deze vereiste is voldaan binnen de gestelde 
termijn, vervalt de aanstelling bij het verstrijken van die 
termijn. 

Art. 15. In afwijking van artikel 13 en 14 kunnen in dezelfde 
gemeenten, gedurende een periode van 5 jaar na de 
inwerkingtreding van dit besluit, eveneens personen die houder 
zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A, maar die 
niet het vereiste diploma van een opleiding ruimtelijke 
ordening hebben, noch minstens 6 jaar werkzaam zijn geweest bij 
een gewestelijke, provinciale of gemeentelijke administratie en 
daarbij relevante ervaring hebben opgedaan zoals bedoeld in 
artikel 14, als gemeenteli j k stedenbouwkundig ambtenaar worden 
aangesteld. Zij moeten wel binnen zes jaar na hun eerste 
aanstelling een diploma hebben behaald zoals bedoeld in artikel 
13. Als niet aan deze vereiste is voldaan binnen de gestelde 
termijn, vervalt de aanstelling bij het verstrijken van die 
termijn. 

Afdeling 2. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in 
gemeenten met minder &n 20.000 inwoners 

C 

Art. 16. Om te kunnen worden aangesteld als gemeentelij k 
stedenbouwkundig ambtenaar in gemeenten met minder dan 20.000 
inwoners moet een persoon houder zijn van een diploma dat 
toegang geeft tot niveau A of B en van een diploma van een 
opleiding ruimtelijke ordening. De houder van dat diploma moet 
beschikken over de kennis en de vaardigheden die worden 
vastgesteld door de minister. 



Art. 17. In afwijking van artikel 16 kunnen in die gemeenten 
ook personen die houder zijn van een diploma dat toegang geeft 
tot niveau A of B, maar die niet het vereiste diploma van een 
opleiding ruimtelijke ordening hebben, als gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar worden aangesteld. Zij moeten wel 
op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit minstens 6 
j aar werkzaam zijn geweest bi j een gewesteli j ke, provinciale of 
gemeentelijke administratie en ze moeten kunnen aantonen dat 
tijdens die periode de beoordeling van stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen en/of de opmaak of de begeleiding van de 
opmaak van ruimtelijke structuurplannen of aanlegplannen en de 
beoordeling ervan één van hun hoofdtaken was. 

De personen die overeenkomstig het eerste lid als gemeentelij k 
stedenbouwkundig ambtenaar worden aangesteld moeten binnen vier 
jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geslaagd zijn voor 
een test op basis van het opleidingsprogramrna, bedoeld in 
artikel 22, of binnen zes jaar na hun aanstelling een diploma 
hebben behaald zoals bedoeld in artikel 16. Als niet aan deze 
vereiste is voldaan binnen de gestelde termijn, vervalt de 
aanstelling bij het verstrijken van die termijn. 

Art. 18. In afwijking van artikel 16 en 17 kunnen in dezelfde 
gemeenten, gedurende een periode van 5 jaar na de 
inwerkingtreding van dit besluit, eveneens personen die houder 
zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A of B, maar 
die niet het vereiste diploma van een opleiding ruimtelijke 
ordening hebben, noch minstens 6 jaar werkzaam zijn geweest bij 
een gewestelijke, provinciale of gemeentelijke administratie en 
daarbij relevante ervaring hebben opgedaan zoals bedoeld in 
artikel 17, als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar worden 
aangesteld. Zij moeten wel binnen zes jaar na hun aanstelling 
een diploma hebben behaald zoals bedoeld in artikel 16. Als 
niet aan deze vereiste is voldaan binnen de gestelde termijn, 

i 
vervalt de aanstelling bij het verstrijken van die termijn. 

Art. 19. In afwijking van artikel 16 en 17 kunnen in dezelfde 
gemeenten ook personen die houder zijn van een diploma dat 
toegang geef t tot niveau C, als gemeenteli j k stedenbouwkundig 
ambtenaar worden aangesteld. Zij moeten wel op de datum van de 
inwerkingtreding van dit besluit minstens 12 jaar werkzaam zijn 
geweest bij een gewestelijke, provinciale of gemeentelijke 
administratie en ze moeten kunnen aantonen dat tijdens die 
periode de beoordeling van stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen en/of de opmaak of de begeleiding van de 
opmaak van ruimtelijke structuurplannen of aanlegplannen en de 
beoordeling ervan één van hun hoofdtaken was. 

De personen die overeenkomstig het eerste lid als gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar worden aangesteld, moeten binnen 
vier jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geslaagd zijn 
voor een test op basis van het opleidingsprogramma, bedoeld in 
artikel 22. Als niet aan deze vereiste is voldaan binnen de 



gestelde termijn, vervalt de aanstelling bij het verstrijken 
van die termi j n. 

Afdeling 3. -Onverenigbaarheden en de voorwaarden waaraan een 
persoon moet voldoen om te kunnen worden aangesteld als 
waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 

Art. 20. Het ambt van gemeenteli j k stedenbouwkundig anibtenaar 
is onverenigbaar met het ambt van secretaris of van ontvanger 
zoals bedoeld in de wetgeving op de gemeentelijke instellingen. 

Art. 21. Om te kunnen worden aangesteld als waarnemend 
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, moet een personeelslid 
van de gemeentelijke administratie houder zijn van een diploma 
dat toegang geeft tot niveau A of B. 

Daarnaast kunnen in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners 
ook personeelsleden van de gemeentelijke administratie die 
houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau C, als 
waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar worden 
aangesteld. Zij moeten op het ogenblik van hun aanstelling wel 
betrokken zijn bij de uitvoering van de gemeentelijke taken 
inzake ruimteli j ke ordening. 

De onverenigbaarheid, bedoeld in artikel 20, geldt niet bij de 
aanstelling van een waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar. 

Een aanstelling als waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar kan maximaal 18 maanden duren indien de ambtenaar 
niet voldoet aan de voorwaarden, genoemd in artikel 13, 14, 16 
en 17, naar gelang van het inwoneraantal van de gemeente. 

HOOFDSTUK V. HET OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR PROVINCIALE EN 
GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAREN 

Art. 22. Er wordt een opleidingsprogramma georganiseerd voor 
provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren die 
aangesteld zijn met toepassing van artikel 11, eerste lid, 14, 
tweede lid, 17 en 19. Het opleidingsprograrnma wordt afgesloten 
met een test, waarvan de voorwaarden door de minister of zijn 
gemachtigde worden vastgelegd, en die tweemaal kan borden 
afgelegd. 

De opleiding wordt uiterlij k voor de eerste keer georganiseerd 
met een begindatum in 2001 en ze wordt minstens tweemaal 
aangeboden. Het opleidingsprogramma kan slechts éénmaal worden 
gevolgd door dezelf de ambtenaar. De minister of zijn 
gemachtigde kan daarop een uitzondering toestaan in geval van 
overmacht. 



HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN 

Art. 23. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2000. 

Art. 24. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke 
ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Patrick DEWAEL 

De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media 

Dirk VAN MECHELEN 


