
 

 

< Expert handhaving & noodplanning> 
 
 

Graadnaam: Expert Afdeling: Grondgebied zaken  

Functienaam: Expert handhaving en 
noodplanning 
 
Functiefamilie: Controle/audit 
  

 

Functionele loopbaan: A1a-A3a  
 

 
 

1. Doel van de functie 

 
Uitbouwen en faciliteren van een regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten van de 
ILV, met het oog op een adequaat en uniform beleid op het vlak van handhaving en noodplanning. 
 
Analyseren en verwerken van dossiers m.b.t de domeinen stedenbouw, milieu en trage wegen in 
hoofdzaak vanuit het aspect handhaving teneinde omtrent deze dossiers een beslissing, plan van 
aanpak te kunnen formuleren.  
 
Coördineren van de veiligheidscel en organiseren van het coördinatiecomité teneinde de burgers een 
efficiënte hulpverlening te bieden bij lokale incidenten. 
 

 

2. Plaats in het organogram 

 
De expert handhaving en noodplanning fungeert als medewerker van de autonome cel ‘handhaving en 
noodplanning’ en rapporteert rechtstreeks aan de coördinator grondgebiedzaken. Ook de gemeente 
Meise zal instructies kunnen geven aan de Expert op basis van een werving ‘via uitlening’. 
 
De expert zal eveneens deel uitmaken als secretaris van de ILV “Handhaving & Noodplanning 
Brabantse Kouters” waarbinnen een handhavings- en noodplanningsbeleid zal uitgewerkt worden voor 
de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Meise. 

 

 

3. Resultaatgebieden 

3.1 UITVOERING 

Ter plaatse uitvoeren van controles en analyses teneinde de naleving van de geldende normen 
(reglementeringen, wetgeving, vergunningen, kwaliteitsstandaarden, …) na te gaan. 

Voorbeelden van activiteiten: 
 Contacteren van burgers en andere betrokkenen, bv. eigenaars, politie, buren…  
 Onderzoeken of handelingen voldoen aan de wetgeving. 
 Opsporen van afwijkingen en onregelmatigheden; deze onderzoeken en interpreteren. 
 Het inputten van data  in de gebruikelijke softwaretoepassingen voor dossieropvolging.  
 Verzamelen van informatie en gegevens via bevraging van burgers (telefonisch, 

terreinbezoek,…) en/of eigen onderzoek. 
 Uitvoeren van activiteiten ter plaatse, zoals controleren, schatten, fotograferen, opmeten, stalen 



 

 

nemen, geluidsmetingen,… 
 Administratief opvolgen en begeleiden van de specifieke dossierelementen doorheen de 

opeenvolgende procedurestappen. 
 Afnemen van verhoren in het kader van handhaving. 
 Opstellen van processen-verbaal in het kader van handhaving. 
 Verslaggeving van de veiligheidscel. 
 … 

 

3.2 ANALYSE 
Analyseren, toetsen en interpreteren van dossiergegevens teneinde een gefundeerd voorstel van 
beslissing te kunnen formuleren. 

Voorbeelden van activiteiten: 
 Aanmaken van administratieve documenten zoals, verslagen, kaarten, lijsten, statistieken, 

overzichten,…  
 Toezicht houden op en rapporteren over handhavingsdossiers inzake, milieu, stedenbouw en 

trage wegen. 
 Toezicht houden op en rapporteren over belastingaangiftes inzake machines (drijfkracht) en 

oppervlaktes (bedrijfsoppervlakte). 
 Onderzoeken of constructies en of handelingen voldoen aan de reglementering. 
 Onderzoeken van de binnenkomende vragen, klachten i.v.m. overtredingen die betrekking 

hebben tot de beleidsdomeinen stedenbouw, milieu en trage wegen. 
 Alle relevante elementen uit het dossier, verslag en andere informatiebronnen analyseren en 

interpreteren. 
 Argumenten pro en contra verzamelen. 
 Beheer ANIP op ICMS-platform. 

 … 
 
3.3 VOORSTEL VAN BESLISSING OF PLAN VAN AANPAK 

Formuleren van een voorstel teneinde de leidinggevende/het bestuur toe te laten tijdig een correcte 
uitspraak te doen over het dossier 

Voorbeelden van activiteiten: 
 Uitwerken van een voorstel van beslissing of een plan van aanpak. 
 Vaststellingen en bevindingen verwoorden in goed onderbouwde en objectieve adviezen en 

processen-verbaal. 
 Voorstel van beslissing of plan van aanpak bezorgen aan de bevoegde instantie. 
 Initiëren van de uitvoering van de beslissing of het plan van aanpak. 
 … 
 

3.4 COMMUNICATIE EN CONTACTEN  

Informatie uitwisselen over de werkzaamheden teneinde alle betrokkenen op de hoogte te houden en 
onderling af te stemmen. 

Voorbeelden van activiteiten: 
 Informatie verstrekken zowel binnen de organisatie als aan externe burgers. 
 Adviseren van collega’s en CBS m.b.t. het handhavingsbeleid. 
 Informatie (kennis, ervaring en knelpunten) uitwisselen met collega’s en medewerkers 
 Contacten met het werkveld onderhouden. 
 De aanwezige digitale toepassingen optimaal gebruiken en aanreiken van interessante 

informatie. 
 Vragen m.b.t. het verloop en de behandeling van het dossier telefonisch en schriftelijk 

beantwoorden. 
 De beslissing, aan de betrokkene toelichten.  
 Burgers adviseren over de te volgen procedure. 
 Het dossier na een vonnis afsluiten, klasseren of het volledige dossier overdragen. 
 Informatie uitwisselen over het dossier. 



 

 

 Formuleert suggesties of initiatieven tot verbetering die kunnen bijdragen tot een betere, 
klantgerichte dienstverlening. 

 Signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken met de diverse 
diensten en medewerkers. 

 … 
 

3.5   KENNIS MET BETREKKING TOT HET VAKGEBIED 
Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de 
dienstverlening  te optimaliseren  

Voorbeelden van activiteiten: 
 Een werkbare kennis van de Vlarem, de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, het 

omgevingsvergunningen decreet en uitvoeringsbesluit, de wet op de buur- en voetwegen, het 
Handhavingsbesluit Ruimtelijke ordening, het gemeentewegendecreet, wetgeving en regelgeving 
noodplanning en crisismanagement. 

 Een goede kennis van handhavingsprocedures. 
 De nodige kennis en informatie vergaren door studie en onderzoek. 
 Deelnemen aan werkgroepen en interne overlegmomenten. 
 Deelnemen aan diverse vormingsinitiatieven, opleidingen, aanleggen en bijhouden van 

documentatie. 
 Vakkennis ontwikkelen en actualiseren. 
 Trends en evoluties volgen. 
 Vanuit ervaring een bijdrage leveren tot aanpassing en optimalisering van de wetgeving, richtlijnen 

en procedures. 
 Deelnemen aan projecten. 

 … 
 

3.6 BELEIDSVOORBEREIDENDE TAKEN 

Uitvoeren van beleidsvoorbereidende taken  teneinde bij te dragen tot de opmaak van beleidsplannen 

Voorbeelden van activiteiten: 
 Opmaak handhavingsplan. 
 Opmaken van een planning van de uit te voeren controles. 
 Nauwgezet opvolgen van de ontwikkelingen in de  beleidsdomeinen en sectoren op lokaal, 

regionaal, provinciaal en landelijk (Vlaams) niveau en afstemmen van de eigen situatie t.a.v. 
deze ontwikkelingen. 

 Onderzoek naar noden en behoeften m.b.t. het handhavingsbeleid, beleid trage wegen. 
 Meewerken aan het opstellen van diverse reglementen. 
 Opmaak en opvolgen van de budgetten van de eigen specialisatie binnen de dienst/ILV. 
 … 

 

3.7 OPNEMEN VAN TAKEN 

Opnemen van taken teneinde de dienst te ondersteunen 

 Fungeren als noodplanambtenaar: 
o  Actueel houden van een incident- en crisismanagementsysteem.  
o Organiseren en bijwonen van multidisciplinaire oefeningen om de goede werking van de 

noodplanning uit te testen.  
o Opvolgen van de evenementen op het grondgebied, in het bijzonder wat betreft de 

mogelijke impact op de openbare veiligheid. 
o Tijdens rampen en evenementen contactpersoon zijn voor de gemeente en in overleg 

met andere partners de situatie opvolgen.  
o Tijdens rampen en evenementen coördineren en communiceren over de te nemen 

maatregelen, specifiek voor de gemeente.   
o Een netwerk van contacten opzetten en nauw samenwerken met de eigen diensten en 

met externe partners die betrokken zijn bij noodplanning en bij het ageren in geval van 
rampen. 



 

 

o Coördinatie van de veiligheidscel.  
o Overkoepelend beheer BE-Alert. 

 Secretariaatsfunctie (verslag, jaarverslag, rekening en begroting met toelichting) en adviserend 
lid van het beheerscomité ILV. 

 … 

 
3.8   OPVOLGING 

Nagaan of gepast gevolg gegeven werd aan de vaststellingen in het verslag teneinde bij te dragen tot 
de naleving van reglementeringen, normen, … 

 Nagaan of gepast gevolg gegeven werd aan de vaststellingen in het verslag teneinde bij te 
dragen tot de naleving van reglementeringen, normen, … 

  Nagaan of geformuleerde aandachtspunten werden opgenomen. 
 Nakijken of er gevolg werd gegeven aan proces verbaal/administratieve 

rechtshandeling/sanctie/opgelegde maatregel,… 
 Bijkomende voorwaarden opnieuw inspecteren. 
 Eventueel bijkomende onderzoeken en controles uitvoeren. 
 … 

 

  

4. Waardegebonden en gedragscompetenties 

4.1   VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN 

Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie   

Indicatoren: 
 Is aanspreekbaar op zijn/haar acties (komt voor fouten uit, staat open voor feedback). 
 Respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen. 
 Spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels en afspraken handelen. 
 Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden soortgelijke standpunten in of een 

soortgelijke houding aan.  
 Kan inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid. 
 Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken. 
 … 

 

4.2 FLEXIBILITEIT 

Zijn werkwijze, aanpak of stijl veranderen om doelen te bereiken. In verschillende situaties of ten 
aanzien van verschillende personen op efficiënte wijze gedrag kunnen aanpassen. 

Indicatoren 
 Schakelt gemakkelijk tussen verschillende werkzaamheden. 
 Handelt doelmatig en effectief bij tijdsdruk, wijzigende prioriteiten, nieuwe gegevens, dringende 

vragen of behoeften. 
 Evalueert regelmatig kritisch het (te verwachten) resultaat met als doel de gekozen aanpak tijdig te 

kunnen bijsturen. 
 Reageert alert op informatie die het bijsturen van de gekozen aanpak noodzakelijk maakt (merkt 

informatie op, schat gevolgen in, overloopt alternatieven, … 
 … 
 

4.3 COMMUNICEREN 

Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen 

Indicatoren: 
 Drukt zich correct en zonder taalfouten uit. 
 Hanteert een duidelijk en toegankelijk taalgebruik (bv.: ontwerpbeslissingen, ambtelijke brieven en 

nota’s). 
 Formuleert de boodschap helder en kernachtig, kiest een communicatiewijze naargelang de 

behoeften, mogelijkheden of eigenheden van het doelpubliek. 



 

 

 Brengt structuur aan in zijn boodschap. 
 Heeft aandacht voor de vorm van zijn boodschap (zorgt voor aangepast non-verbaal gedrag zoals 

oogcontact, expressie, lichaamshouding; handhaaft afspraken rond huisstijl). 
 … 

 

4.4   SAMENWERKEN 

Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team of de organisatie, 
ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is 

Indicatoren: 
 Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep. 
 Deelt kennis, informatie en ervaringen en vraagt anderen naar hun mening. 
 Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen.  
 Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen opdracht.  
 Vraagt spontaan en proactief de mening van anderen. 
 Draagt bij aan een positieve werksfeer en teamgeest (toont enthousiasme, geeft complimenten, …). 
 Moedigt anderen aan om van gedachten te wisselen, te overleggen en samen opdrachten aan te 

pakken. 
 Creëert een draagvlak voor beslissingen, oplossingen en acties die zijn entiteit overstijgen. 
 … 

 

4.5   PROBLEEMANALYSE (analytisch denken) 

Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende 
relevante informatie 

Indicatoren: 

 Benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten.  

 Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen.  

 Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie.  

 Detecteert onderliggende problemen. 

 Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie. 

 … 
 

4.6   OORDEELSVORMING (synthetisch denken) 

Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van 
relevante criteria 

Indicatoren: 
 Komt tot een synthese van de verzamelde informatie. 
 Evalueert de beschikbare informatie met een gezonde kritische ingesteldheid. 
 Formuleert hypothesen voor problemen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is.  
 Weegt alternatieven tegen elkaar af.  
 Redeneert logisch, ziet de voor de hand liggende effecten van acties. 
 … 

 
 

4.7 INITIATIEF 

Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen 

Indicatoren: 
 Brengt knelpunten en problemen onder de aandacht en handelt ernaar (na overleg). 

 Geeft spontaan aan waar het afgeleverde resultaat verbeterd kan worden. 

 Formuleert uit eigen beweging voorstellen om bestaande situaties te verbeteren. 

 Zoekt naar alternatieve oplossingen als hij met structurele problemen wordt geconfronteerd. 

 … 
 
4.8  VOORTDUREND VERBETEREN 



 

 

Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren door de bereidheid om te leren en mee te 
groeien met veranderingen.  
Vernieuwen om diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan 
toekomstige uitdagingen. 

Indicatoren: 
 Is gemotiveerd om nieuwe “leerstof” te verwerken. 
 Is bereid om nieuwe methodes aan te leren.  
 Past nieuwe afspraken, richtlijnen, kennis, informatie en werkwijzen gemakkelijk toe, werkt zich snel 

in bij nieuwe ontwikkelingen. 
 Vraagt om uitleg en toelichting als iets niet duidelijk is.  
 Geeft aan waar zich problemen in de taak voordoen en denkt mee na over oplossingen. 
 Volgt de nodige vorming en bijscholing.  
 … 
 

4.9   PLANNEN EN ORGANISEREN 

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven 
om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken 

Indicatoren: 
 Maakt gebruik van hulpmiddelen bij het inplannen van taken (checklist, to-dolijstjes, elektronische 

agenda …). 
 Pakt eerst de belangrijkste of dringendste opdrachten aan.  
 Houdt rekening met de nodige uitvoeringstijd.  
 Geeft tijdig aan als de planning niet gehaald kan worden. 
 Houdt in de eigen planning rekening met de begrippen dringend en belangrijk. 
 … 

 

4.10 ZORGVULDIGHEID 

Handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten 

Indicatoren: 
 Blijft onder tijdsdruk op details letten. 
 Combineert snelheid met nauwkeurigheid, combineert kwantiteit met kwaliteit. 
 Gebruikt hulpmiddelen om zijn werk te controleren. 
 Maakt gebruik van instrumenten of technieken om fouten te vermijden. 
 Bewaakt de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten. 
 … 

 

4.11 ASSERTIVITEIT 

Voor zijn mening of belang opkomen met respect voor anderen, zelfs als de omgeving druk 
uitoefent om dat niet te doen 

 Brengt gevoelige of negatieve boodschappen op een duidelijke en directe manier.  
 Komt uit eigen beweging met standpunten naar voren die afwijken van dat van zijn/haar 

gesprekspartner. 
 Handhaaft bij de verdediging van eigen voorstellen voldoende openheid en flexibiliteit ten aanzien 

van tegenargumenten, weerstand en kritiek. 
 Gaat adequaat om met onaangepaste reacties, verbale agressie en provocaties. 
 Slaagt er in om in situaties van grote druk en manipulatie op een respectvolle en vasthoudende 

wijze zijn/haar eigen standpunt te verdedigen.  
 … 

  

 

5. Vaktechnische competenties 

5.1   Opleidingsniveau en ervaring 

 Minstens een masterdiploma met een relevante link naar milieu en/of stedenbouw of 



 

 

gelijkwaardig door een relevante beroepservaring van minstens 4 jaar 

 Heeft het diploma lokale toezichthouder milieuhandhaving/stedenbouwhandhaving of is bereid 
dit te behalen binnen de 36 maanden. 

 Heeft het attest noodplanner of is bereid dit te behalen binnen de 36 maanden. 
 

5.2   Functiespecifieke kennis 

Professionele kennis van procedures, regelgeving en systemen vereist om deze te kunnen interpreteren  
 

 Een werkbare kennis van de Vlarem, de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, het 
omgevingsvergunningen decreet en uitvoeringsbesluit, het Handhavingsbesluit Ruimtelijke 
ordening, het gemeentewegendecreet, wetgeving en regelgeving noodplanning en 
crisismanagement. 

 Een goede kennis van handhavingsprocedures. 
 Efficiënt omgaan met computer, inzonderheid wat betreft het functioneel gebruik van software, 

GIS-toepassingen, MS Office toepassingen, internet en e-mail.  

 Op een efficiënte wijze gebruik maken van de diverse softwaretoepassingen die aangewend 
worden. 
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