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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2018/13331]
Oproep kandidaten Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)
De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed verstrekt adviezen over diverse aspecten van het onroerenderfgoedbeleid (o.a. vaststellen van de inventarissen, beschermen van onroerend erfgoed en administratieve beroepen).
De leden van de VCOE worden door de Vlaamse Regering benoemd voor een periode van vier jaar. Eén van hen
wordt door de Vlaamse Regering als voorzitter aangeduid. Het mandaat van de huidige leden van de VCOE loopt eind
december 2018 af. Deze oproep tot kandidaatstelling beoogt de vernieuwing van de mandaten van de commissie.
Conform de bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het
Onroerenderfgoeddecreet telt de VCOE 21 leden :
— 14 leden met expertise in minstens één van de disciplines van onroerend erfgoed (monumenten/bouwkundig
erfgoed, landschappen of archeologie). Deze leden treden in de VCOE niet op als vertegenwoordiger van hun
organisatie maar vanuit hun deskundigheid op het vlak van onroerend erfgoed.
— 7 leden uit het maatschappelijk middenveld met diverse expertise (zoals juridisch, stedenbouwkundig,
omgevingsplanning, cultureel, toerisme). Deze leden streven er naar om het belang van de maatschappelijke
belangengroep te overstijgen en mee te werken aan adviezen die gericht zijn op het algemeen belang en de
doelstellingen van het onroerenderfgoedbeleid.
Personen die een politiek mandaat bekleden op regionaal, federaal of Europees niveau, personeelsleden van het
agentschap Onroerend Erfgoed en van het secretariaat van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke OrdeningOnroerend Erfgoed (SARO) komen niet in aanmerking voor lidmaatschap. Deel uitmaken van de VCOE impliceert een
volwaardig engagement : één plenaire raadszitting per maand, adviesverlening met bindende adviestermijnen alsook
digitale uitwisseling van informatie. Commissieleden hebben recht op presentiegeld en op de terugbetaling van hun
reis- en maaltijdkosten. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding man/vrouw; ten hoogste twee derde van
de leden van de VCOE is van hetzelfde geslacht.
Kandidaat-leden kunnen tot uiterlijk 30 september 2018 een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae
opsturen naar onderstaand adres. Gelieve in de motivatiebrief kort uw visie op de rol en de werking van de VCOE toe
te lichten. De kandidaturen worden gescreend in de loop van de maand oktober. Midden november neemt de Vlaamse
Regering een beslissing aangaande de samenstelling van de VCOE. De kandidaten worden daarna van de beslissing
op de hoogte gebracht.
U kan uw kandidatuur indienen via saro@vlaanderen.be of opsturen naar SARO, Havenlaan 88, bus 23,
1000 Brussel.
De postdatum heeft bewijskracht.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met SARO (Bea Kayaerts, 02-553 64 61) of mailen naar
saro@vlaanderen.be.

Oproep kandidaten Vlaamse Heraldische Raad (VHR)
De Vlaamse Heraldische Raad is bevoegd voor adviesverstrekking in het kader van het decreet van 3 februari 1998
houdende vaststelling van het wapen van privépersonen en instellingen, en het decreet van 27 april 2007 houdende
vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en met name in het kader van de procedures tot toekennen, erkennen, vaststellen, wijzigen, opheffen, intrekken
en registreren van wapens en vlaggen.
De leden van de VHR worden voor een termijn van vier jaar benoemd door de Vlaamse minister, bevoegd voor
het onroerend erfgoed. Eén van hen wordt door de minister als voorzitter aangeduid. Het mandaat van de huidige
leden van de VHR loopt eind december 2018 af. Deze oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op
de vernieuwing van de mandaten van de raad.
Conform de bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de samenstelling,
organisatie en werking van de Vlaamse Heraldische Raad bestaat de VHR uit zeven leden met expertise in de heraldiek.
De leden worden verondersteld de individuele belangen te overstijgen van de organisaties en belangengroepen
waartoe ze behoren.
Personen die een politiek mandaat bekleden op regionaal, federaal of Europees niveau, personeelsleden van het
agentschap Onroerend Erfgoed en het secretariaat van de Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening-Onroerend
Erfgoed (SARO) komen niet in aanmerking voor lidmaatschap. Deel uitmaken van de VHR impliceert een volwaardig
engagement : één plenaire raadszitting per maand, adviesverlening met bindende adviestermijnen én digitale
uitwisseling van informatie. Raadsleden hebben recht op presentiegeld en op de terugbetaling van hun reis- en
maaltijdkosten. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding man/vrouw; ten hoogste twee derde van de
leden van de VHR is van hetzelfde geslacht.
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Kandidaat-leden kunnen tot uiterlijk 30 september 2018 een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae
opsturen naar onderstaand adres. Gelieve in de motivatiebrief kort uw visie op de rol en de werking van de VHR toe
te lichten. De kandidaturen worden gescreend in de loop van de maand oktober. Midden november neemt de minister
een beslissing aangaande de samenstelling van de VHR. De kandidaten worden daarna van de beslissing op de hoogte
gebracht.
U kan uw kandidatuur indienen via saro@vlaanderen.be of opsturen naar SARO, Havenlaan 88, bus 23,
1000 Brussel
De postdatum heeft bewijskracht.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met SARO (Bea Kayaerts, 02-553 64 61) of mailen naar
saro@vlaanderen.be.

Oproep kandidaten Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE)
Het mandaat van de huidige leden van de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed (VCVE) loopt eind
december 2018 af. Deze oproep tot kandidaatstelling voor experten wordt gelanceerd met het oog op de vernieuwing
van de mandaten van de commissie. De VCVE is bevoegd voor adviesverstrekking in het kader van het decreet van
29 maart 2002, tot bescherming van het varend erfgoed, gewijzigd bij decreet van 9 mei 2014, en met name in het kader
van de procedures tot vaststellen van de inventaris van het varend erfgoed, het beschermen van varend erfgoed en het
wijzigen, omzetten of opheffen van beschermingsbesluiten.
Conform de bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de samenstelling,
organisatie en werking van de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed, bestaat de VCVE uit zeven leden :
— twee leden voorgedragen door de Vlaamse overheid (deze leden worden niet geselecteerd op basis van deze
oproep);
— vijf leden met expertise inzake het varend erfgoed, waaronder één uit het middenveld.
De leden worden verondersteld de individuele belangen te overstijgen van de organisaties en belangengroepen
waartoe ze behoren. Personen die een politiek mandaat bekleden op regionaal, federaal of Europees niveau,
personeelsleden van het agentschap Onroerend Erfgoed en het secretariaat van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke
Ordening - Onroerend Erfgoed (SARO) komen niet in aanmerking voor lidmaatschap. Deel uitmaken van de VCVE
impliceert een volwaardig engagement : één plenaire raadszitting per maand, adviesverlening met bindende
adviestermijnen én digitale uitwisseling van informatie. Commissieleden hebben recht op presentiegeld en op de
terugbetaling van hun reis- en maaltijdkosten.
De leden van de VCVE worden voor een termijn van vier jaar benoemd door de Vlaamse minister, bevoegd voor
het onroerend erfgoed. Eén van hen wordt als voorzitter aangeduid. De VCVE wordt ondersteund door een
secretariaat, waargenomen door het secretariaat van de SARO. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding
man/vrouw; ten hoogste twee derde van de leden van de VCVE is van hetzelfde geslacht.
Kandidaat-leden kunnen tot uiterlijk 30 september 2018 een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae
opsturen naar onderstaand adres. Gelieve in de motivatiebrief kort uw visie op de rol en de werking van de VCVE toe
te lichten. De kandidaturen worden gescreend in de loop van de maand oktober. Midden november neemt de minister
een beslissing aangaande de samenstelling van de VCVE. De kandidaten worden daarna van de beslissing op de hoogte
gebracht.
U kan uw kandidatuur indienen via saro@vlaanderen.be of opsturen naar SARO, Havenlaan 88, bus 23,
1000 Brussel
De postdatum heeft bewijskracht.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met SARO (Bea Kayaerts, 02-553 64 61) of mailen naar
saro@vlaanderen.be.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES

[C − 2018/31711]
Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Openbaar. — Attaché Opvolging van strategische plannen en
expertise Openbaar Ambt A1 FR (m/v/x) voor de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref. BruFOP07)

[C − 2018/31711]
Appel à la mobilité vers le Service publique régional Bruxelles
Fonction publique. — Un Attaché Suivi Plans stratégiques et
expertise Fonction publique A1 FR (m/f/x) au sein du Service
public régional Bruxelles Fonction Publique (réf. BruFOP07)

Er is een betrekking van Attaché Opvolging van strategische plannen
en expertise Openbaar Ambt (rang A1) behorend tot het Franstalig
taalkader vacant verklaard bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Openbaar Ambt (BruOA); de betrekking is in te vullen via intraregionale of externe mobiliteit op grond van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de
mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest :
De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in
artikel 3 vermelde instellingen van openbaar nut die onder het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ressorteren :
— Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
— Brussels Instituut voor Milieubeheer;

Un emploi vacant d’Attaché Suivi Plans stratégiques et expertise
Fonction Publique (rang A1) au cadre linguistique francophone du
Service public régional Bruxelles Fonction Publique (talent.brussels),
est à conférer par mobilité intrarégionale ou externe en vertu de l’Arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014
fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la
Région de Bruxelles-Capitale.

— Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende
Medische Hulp;

Sont visés par la mobilité intrarégionale le ministère et les organismes
d’intérêt public dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale visés à
l’art. 3 :
— Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise;
— Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (BruxellesEnvironnement);
— Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale (SIAMU);

