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Vlaamse Milieumaatschappij 

 
zoekt een 

 
Verantwoordelijke Rechtsopvolging Heffingen 

 
 

Statutair 
Niveau: A 
Rang: A1 

Graad: Adjunct van de directeur 
Met standplaats: Aalst 

Vacaturenummer: 21 41 HEF HM A 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 augustus 2021. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 7 september 

2021. 

1 DE VACATURE IN HET KORT 

De functiehouder is verantwoordelijk voor:  

- De juridische ondersteuning bij het toepassen van de wetgeving inzake de heffing op 

waterverontreiniging en grondwaterwinning en inzake de aanrekening van de saneringskosten  

- De juridische ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe beleidsvoorstellen  

- Het uitwerken van wetswijzigingen gerelateerd aan de nieuwe beleidsvoorstellen of aan obstakels in de 

wet ten gevolge van nieuwe wendingen of praktische belemmeringen  

- Het aansturen van het proces rechtsgeschillen en het opvolgen van de rechtspraak m.b.t. de heffingen, 
o.a. door het opmaken van besluiten en het bespreken van de gerechtelijke uitspraken  

 

De verantwoordelijke Rechtsopvolging Heffingen werkt hiertoe zelfstandig en rapporteert rechtstreeks 

aan het diensthoofd Heffingen. 

2 FUNCTIECONTEXT 

De functie draagt bij aan de missie van VMM om voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen: 
-             proper, aantrekkelijk en voldoende water te waarborgen, 

-             gezonde lucht te bewerkstelligen, 
-             de klimaatadaptatie mee te sturen. 
 

De functie  onderschrijft de visie van VMM  als een oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige 
leefomgeving. 
 

De functie wordt ingevuld bij de Kern Heffingen.  
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3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

De functie situeert zich binnen de dienst Heffingen. Als verantwoordelijke Rechtsopvolging Heffingen zet je je 

expertise in om de verschillende teams van de dienst Heffingen  te helpen bij het realiseren van hun opdrachten: 
inkohieren, innen en invorderen van de heffing op de waterverontreiniging en de grondwaterwinning bij de 
groot- en kleinverbruikers. Dit doe je in hoofdzaak door o.a. fiscale wetgeving en jurisprudentie op te volgen, 

mee te werken aan regelgevingsprojecten, adviezen te verlenen over de correcte toepassing van de regelgeving  
en  het beheren van rechtsgedingen ingeleid tegen of door de Vlaamse milieumaatschappij. 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Probleemanalyse  

 

Vervolledigen, verhelderen en analyseren van de 

vraag/problematiek met als doel over de nodige gegevens 

en inzichten te beschikken om een gepaste 

dienstverlening of doorverwijzing te kunnen uitwerken. 

 

 
- Uitvoeren van (probleem)analyse 
- Analyseren van ad hoc vragen en problemen 
- Behoeften en opportuniteiten bespreken met hun 

lijnmanagement 
- Anticiperen op problemen en knelpunten binnen de 

organisatie 

- Opvolgen van ontwikkelingen en tendensen 
- … 

 

Informatie en advies  

 

Verstrekken van informatie, formuleren van een advies en 

/ of opstellen van een actie-of begeleidingsplan met als 

doel de klant een passend antwoord of voorstel te bieden 

op zijn / haar situatie. 

 

 
- Antwoorden op vragen van klanten 
- Voorstellen doen en bespreken van de juridische 

dienstverlening 
- Administratie uitvoeren die bij de dienstverlening 

hoort 
- Actieplan opstellen, werkmethode definiëren  
- Fungeren als aanspreekpunt voor het eigen vakgebied 
- Adviseren over toepassing en gebruik van diensten, 

producten en systemen 
- Gebruikers adviseren over interpretatie van 

regelgeving 

- Management adviseren over thema’s die te maken 
hebben met functionele domeinen 

- Inspelen op specifieke vragen van het management 

- Actief deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen 
- Pro-actief knelpunten signaleren 
- Opdracht geven aan deurwaarder om openstaande 

saldi in te vorderen 

- Zelf afhandelen van complexe dossiers 
- … 

 

Begeleiding en opvolging 

 

Samen met de betrokkenen het advies, of het actie- of 

begeleidingsplan uitvoeren en/of opvolgen met als doel 

 

 
- Bewaken van correcte toepassingen van 

reglementaire bepalingen, procedures, normen, … 
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de vooropgezette doelstellingen zo goed mogelijk te 

realiseren. 

 

Context: 

Binnen het kader van de dienstverlening van de functie 

en/of organisatie  

- Er op toezien dat wet- en regelgeving worden 
gerespecteerd 

- Interne klanten ondersteunen bij de implementatie en 
het gebruik van instrumenten, systemen, 
toepassingen,… 

- De continue werking van de organisatie meehelpen 
verzekeren 

- Definiëren van lange termijnplanning 
- Toezien op naleving van kwaliteitsnormen 
- Evalueren van de huidige dienstverlening en 

klanttevredenheid 
- Kwaliteitsbewaking van de opgezette systemen 
- Voorstellen doen voor verbetering 

- Proces afstemmen met andere processen binnen de 
organisatie 

- … 

 

Rapportering 

 

Registreren en analyseren van gegevens met als doel 

kwaliteitsvol verslag uit te brengen, optimale 

dienstverlening te garanderen en/of  input te geven aan 

het beleid. 

 

 

 
- Verzamelen en verwerken van gegevens, opmaken 

van overzichten en verslagen en rapporteren van 
indicatoren 

- Input leveren voor management rapportering 
- … 

 

Bekendmaking van de dienstverlening en prospectie  

 

Bekendheid creëren rond de dienstverlening met als doel 

mogelijke klanten en/of partners te informeren en/of aan 

te trekken. 

 

 
- De dienstverlening pro-actief kenbaar maken aan de 

klant 
- Deelnemen aan en organiseren van werkgroepen, 

vergaderingen en infosessies 

- Uitwerken van procedures en richtlijnen 
- Ontwikkelen van opleidingen 
- Fungeren als aanspreekpunt 
- Feedback vragen aan klanten 

- … 

 

Kennis m.b.t. het vakgebied 

 

Netwerken en actief bijhouden en uitwisselen van kennis 

en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de kwaliteit 

van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau 

te optimaliseren. 

 

 
- Opbouwen en onderhouden van netwerken 

- Bijhouden van vakliteratuur 
- Volgen van nieuwe ontwikkelingen 
- Op de hoogte blijven van nieuwe methoden, 

theorieën en technieken 

- Deelnemen aan interne en externe 
vormingsactiviteiten op het vakgebied 

- … 

 

Organisatie- en samenwerkingsvorm 

 

Als hiërarchisch leidinggevende, coördineren, aansturen 

en coachen van een team met als doel hen te stimuleren 

tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere 

ontwikkeling. 

 

 

 
- Organiseren van on-the-job training 
- Plannings-, functionerings-, opvolgings- en 

evaluatiegesprekken voeren 

- Begeleiden en coachen van medewerkers 
- Taken toewijzen rekening houdend met de kunde en 

de ontwikkelingsnoden van de medewerker 
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- Openstaan voor de (individuele) problemen van de 
medewerker en bemiddelen bij conflicten tussen 
personeelsleden 

- Scheppen van duidelijkheid in de rollen en 
verantwoordelijkheden en delegeert in functie hiervan 

- Binnen de gedefinieerde doelstellingen autonomie 
aan zijn medewerkers geven 

- De goede werksfeer bewaken binnen de dienst 
- Stimuleren en opvolgen van het leerproces van de 

medewerkers 

- … 

 

Organisatie- en samenwerkingsvorm 

 

Vanuit een doorgedreven expertise, fungeren als 

inhoudelijk aanspreekpunt.  

Bouwt de kennis verder uit en verankert deze binnen de 

organisatie met als doel het kennisniveau op peil te 

houden. 

 

 

 
- Aanspreekpunt zijn voor specifieke inhoudelijke 

vragen  
- Meewerken aan de uitbouw van kennismanagement 

om kennis en informatie te verdelen en beschikbaar te 
maken 

- Geven van toelichting bij  interne opleidingen  
- … 

 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Probleemanalyse  

 

Vervolledigen, verhelderen en analyseren van de 

vraag/problematiek met als doel over de nodige gegevens 

en inzichten te beschikken om een gepaste 

dienstverlening of doorverwijzing te kunnen uitwerken. 

 

 
- Uitvoeren van (probleem)analyse 
- Analyseren van ad hoc vragen en problemen 
- Behoeften en opportuniteiten bespreken met hun 

lijnmanagement 

- Anticiperen op problemen en knelpunten binnen de 
organisatie 

- Opvolgen van ontwikkelingen en tendensen 

- … 

 

Informatie en advies  

 

Verstrekken van informatie, formuleren van een advies en 

/ of opstellen van een actie-of begeleidingsplan met als 

doel de klant een passend antwoord of voorstel te bieden 

op zijn / haar situatie. 

 

 
- Antwoorden op vragen van klanten 
- Voorstellen doen en bespreken van de juridische 

dienstverlening 
- Administratie uitvoeren die bij de dienstverlening 

hoort 

- Actieplan opstellen, werkmethode definiëren  
- Fungeren als aanspreekpunt voor het eigen vakgebied 
- Adviseren over toepassing en gebruik van diensten, 

producten en systemen 

- Gebruikers adviseren over interpretatie van 
regelgeving 

- Management adviseren over thema’s die te maken 
hebben met functionele domeinen 

- Inspelen op specifieke vragen van het management 
- Actief deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen 

- Pro-actief knelpunten signaleren 
- Opdracht geven aan deurwaarder om openstaande 

saldi in te vorderen 
- Zelf afhandelen van complexe dossiers 
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- … 

 

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande 

voorwaarde(n): 
 

1. Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de 
eigen entiteit. 

Of 
Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de eigen entiteit in een betrekking met een salarisschaal 

van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige 
inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene 

bekendmaking1. 
Of  

Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang 
met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de 

eigen entiteit en hebt een vrijstelling2 voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van 
de vacature (VPS art. III 22).  

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

2. Meer dan 2 jaar ononderbroken in dienst zijn (ongeacht of het over verschillende functies ging, of 
over verschillende niveaus).  

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be. 

 

4.2 COMPETENTIES 

4.2.1 Technische competenties 

 
- Professionele kennis van de milieuwetgeving 
- Professionele kennis van de heffingswetgeving m.b.t. de heffing op de waterverontreiniging en de heffing op de 

winning van grondwater 
- Professionele kennis van de wetgeving inzake water bestemd voor menselijke aanwending, meer bepaald de 

wetgeving die betrekking heeft op de bijdragen en vergoedingen 
- Professionele kennis van relevante fiscale wetgeving en jurisprudentie 

- Kennis van de courante software-toepassingen zoals Word, Excel, Outlook en eventueel Access 
 
 

4.2.2 Persoonsgebonden competenties 

 

 
1 Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of 

de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website 
van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling 
geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de 
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen   (VPS art. III 31).   
 
2 Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

mailto:vacatures@vmm.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Gedragscompetenties  

Verantwoordelijkheid nemen – niveau 2 Klantgerichtheid – niveau 2 

Communiceren – niveau 2 Netwerken – niveau 2 

Inleving – niveau 2 Analyseren – niveau 2 

Milieusparend gedrag   

 

• Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van 
de organisatie (niveau 2) 

 
• Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 2) 

 
• Inleving: Je bent alert voor gevoelens en behoeften van anderen en reageert hierop adequaat (niveau 2) 

 
• Netwerken: Je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt deze aan om 

informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2) 
 

• Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende 
relevante informatie (niveau 2) 

 
• Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en 

buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2) 
 

• Milieusparendgedrag: Het consequent hanteren van milieuvriendelijke productie- en gedragsprocessen bij 
het uitoefenen van de functie 

 
 

 

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van indiensttreding moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 
1. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
2. Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, 

Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland.  

3. Je bevindt je in de administratieve toestand van dienstactiviteit. 
 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

 

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

 
5  AANBOD 
 
Functierelevante privé-ervaring kan worden in aanmerking genomen voor de berekening van de geldelijke 

anciënniteit (artikel VII 2, §1 VPS). 
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Meer info over het niveau en salaris vind je op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-
vlaanderen/salarissimulator.  

De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.  

6 SELECTIEPROCEDURE 

6.1    EERSTE SCREENING 

Alle geïnteresseerde kandidaten vullen het online sollicitatieformulier in. Op basis van deze vragenlijst wordt 

nagegaan of de kandidaten voldoen aan zowel de formele deelnemingsvoorwaarden als de voorwaarden 
gesteld in de functieomschrijving.  

 
De kandidaten die niet aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen worden uitgesloten. 

6.2 FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Indien er na de eerste screening slechts 1 kandidaat wordt weerhouden, wordt de procedure op basis van het 

dossier afgerond. 
 

Indien er meerdere kandidaten worden weerhouden, worden ze uitgenodigd voor het  gestructureerd interview.   
Het interview wordt afgenomen door de jury.  In het interview worden motivatie, relevantie van de ervaring of 

opleiding en de diverse competenties die zijn opgenomen in de functiebeschrijving bevraagd (oa adhv de 
persoonlijkheidsvragenlijst).   

 
De kandidaten die 60 % behalen zijn geslaagd.  De geslaagden worden opgenomen in een wervingsreserve met 

een geldigheidsduur van 2 jaar. 
 

SAMENSTELLING VAN DE JURY 
 

• Mevrouw Michelinne Van Den Langenbergh, afdelingshoofd Ondersteunende diensten, 

Klimaatadaptatie en Heffingen  
• De heer Pieter D’Hondt, verantwoordelijke voor de dienst heffingen  

• Mevrouw Ann Meert, verantwoordelijke werving en selectie, voorzitter 
 

 

6.3 EINDSELECTIE : 
 
De administrateur-generaal kiest de meest geschikte kandidaat of kiest uitzonderlijk niet, wanneer hij meent 

dat geen van de geschikte kandidaten voldoet aan de profielvereisten. 
 

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 

afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 

selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? 
Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de 

vacature.  
 

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator
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6.4 NIET NODELOOS HERTESTEN 

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd 
je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het 

principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt 
kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je 

sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.  
 

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteren kan je door het online sollicitatieformulier in te vullen op de website 

www.werkenvoorvlaanderen.be.  Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk 15 augustus 2021 . 
 

Sollicitatieformulieren moeten in het Nederlands ingevuld worden. Sollicitatieformulieren die niet in het 
Nederlands worden ingediend, zijn ongeldig en worden niet beoordeeld.  

  
Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij n.vancauter@vmm.be  tel: 053 72 67 08/ 

0477 83 18 06 of s.vanwassenhove@vmm.be tel : 053 72 67 16/ 0474 16 32 00 
 

8 VRAGEN 

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Pieter D’Hondt tel: 053 72 
63 25 of via e-mail pi.dhondt@vmm.be 

 
Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be   

 
De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute 

vind je op onze site op https://www.vmm.be/contact/adressen-en-bereikbaarheid. 
 

9 FEEDBACK 
 
Kandidaten kunnen onmiddellijk na het ontvangen van het eindresultaat feedback krijgen van de 
selectieverantwoordelijke of ze kunnen een klacht indienen bij de klachtenmanager van VMM en in tweede 
instantie bij de Vlaamse ombudsdienst. 

 

De kandidaten kunnen tegen de eindbeslissing beroep aantekenen bij de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 
te 1040 Brussel, binnen een termijn van 60 dagen na de kennisgeving. Een dergelijk verzoekschrift moet 

aangetekend ingediend worden. 

10 RESERVE EN GELDIGHEID 

De VMM hecht belang aan de bescherming van je privacy en de verwerking van je persoonsgegevens in het 
kader van de selectieprocedures. We leggen in de privacyverklaring uit waarom en hoe wij je persoonsgegevens 

als kandidaat verzamelen, hoe wij deze beschermen en hoelang wij deze bewaren. De privacyverklaring over 
rekrutering en selectie binnen de Vlaamse overheid vind je op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-

vlaanderen/privacyverklaring-sollicitaties-bij-een-entiteit-van-de-vlaamse-overheid 
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:n.vancauter@vmm.be
mailto:s.vanwassenhove@vmm.be
mailto:vacatures@vmm.be
https://www.vmm.be/contact/adressen-en-bereikbaarheid
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/privacyverklaring-sollicitaties-bij-een-entiteit-van-de-vlaamse-overheid
https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/privacyverklaring-sollicitaties-bij-een-entiteit-van-de-vlaamse-overheid
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Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van geschikten 

met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op concrete 
vacatures die zullen worden aangeboden. 

 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de 

selectieprocedure.   
 

Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je 
je plaats in de reserve. Het is evident dat eenmaal je in dienst treedt, je niet langer tot de reserve behoort.  

 
 

 
 
Opgemaakt te Aalst    Voor akkoord 

 

        

Ann Meert    Michiel Van Peteghem 

Verantwoordelijke Werving & Selectie    Afdelingshoofd Lucht en HR-diensten 
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Gegevens over de functie  


Afdeling  OKH 


Dienst Heffingen 


Team Juridische Geschillen Heffingen 


Functietitel Verantwoordelijke Rechtsgeschillen 


Niveau en Graad A1 


Standplaats Aalst 


Werkadres Aalst 
 


Tewerkstellingspercentage 100% 


Gewenste datum indiensttreding 1/6/2021 


Evaluator Verantwoordelijke Dienst Heffingen 


 


 


Gegevens over het soort werving/contracttype/bevordering 


Voorkeur aanduiden.  Wij kijken na of dit mogelijk is en informeren jou. 
➢ interne arbeidsmarkt:  


 interne mobiliteit  
o binnen de eigen afdeling (statuut kandidaat blijft behouden) 
o over afdelingen heen 


X horizontale mobiliteit (omzetten van een contractuele naar een statutaire 
betrekking), interne statutaire aanwerving 
 beleidsdomeinoverschrijdende horizontale mobiliteit 
 bevorderingsprocedure (enkel binnen niveau) 


➢ externe arbeidsmarkt:  
 contractuele functie van onbepaalde tijd, op het saldo van de afdeling (vervanging 


afwezige personeelsleden) 
 contractuele functie van onbepaalde tijd, op het saldo van een EU of ander extern 


gefinancierd project.  Welk project?  
 contractuele functie van onbepaalde tijd (contractuele vervanging van een vrije 


statutaire betrekking) 
 contractuele functie van onbepaalde duur (schoonmaak / rattenbestrijding) 
 contractuele functie van bepaalde duur 
 externe statutaire aanwerving 


 
  
 


 


 


Aanvraag en motivatie werving of 
bevordering 


 
Terug te sturen naar: Dienst HR - Dr. De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst 
E-mail: personeelsdienst@vmm.be 


Waartoe dient het formulier? 


Bij intentie tot werving moet dit formulier door de evaluator 
in samenspraak met het afdelingshoofd worden ingevuld om 
na te gaan in hoeverre het noodzakelijk is een werving of 
bevordering op te starten. 
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Gegevens voormalig functiehouder (enkel indien het uitdiensttreding/vervanging van een 
personeelslid betreft) 


 


1. Naam van het uit dienst getreden personeelslid Monique Tollenaere 


2. Statuut en graad van het uit dienst getreden personeelslid A1, Statutair 


3. Werkte het personeelslid voltijds, deeltijds? ja 


a)  welk werkregime (%) ?   


b) werd het personeelslid reeds vervangen (zo ja, door wie)? Heidi Limpens 


4. Was het personeelslid vaak afwezig door vb. ziekte? neen 


 


 
 


Takenpakket en tijdsbesteding 


1. Waaruit zal het takenpakket bestaan? Zijn dit nieuwe taken, of werd dit takenpakket reeds 
uitgevoerd door een personeelslid?  (Uw antwoord vormt de basis voor de opmaak van de 
vacaturetekst)  
Bij een bevordering: welke taken werden  extra toegewezen aan het personeelslid die de 
bevordering verantwoorden?  Gaat het over een leidinggevende taak of een inhoudelijke taak? 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


De functiehouder is verantwoordelijk voor: 
- De juridische ondersteuning bij het toepassen van de wetgeving inzake de heffing op 


waterverontreiniging en grondwaterwinning en inzake de aanrekening van de 
saneringskosten 


- De juridische ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe beleidsvoorstellen 
- Het uitwerken van wetswijzigingen gerelateerd aan de nieuwe beleidsvoorstellen of aan 


obstakels in de wet ten gevolge van nieuwe wendingen of praktische belemmeringen 
- Het aansturen van het proces rechtsgeschillen en het opvolgen van de rechtspraak m.b.t. 


de heffingen, o.a. door het opmaken van besluiten en het bespreken van de gerechtelijke 
uitspraken 


 
De verantwoordelijke rechtsgeschillen werkt hiertoe zelfstandig en rapporteert rechtstreeks aan het 
diensthoofd Heffingen. 
 
Deze taken worden nu uitgevoerd door Heidi Limpens. Zij heeft deze taken overgenomen van 
Monique Tollenaere die enkele jaren geleden op pensioen is gegaan. Heidi heeft ondertussen 
bewezen dat ze deze taken zelfstandig en kwaliteitsvol kan uitvoeren. Ze is ondertussen uitgegroeid 
tot een belangrijke steunpaal voor de dienst heffingen. Het betreft een kritische functie voor een 
strategische opdracht van de VMM. 
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2. Moet het takenpakket op dezelfde manier verder gezet worden? Zijn er deeltaken die niet meer 


uitgevoerd moeten worden of efficiënter uitgevoerd kunnen worden? Geef telkens een korte 
motivatie.   


 
Het takenpakket blijft ongewijzigd.  
 
3. Hebben andere personeelsleden van het team / dienst / afdeling de ruimte om het takenpakket 


(gedeeltelijk) over te nemen? Geef telkens een korte motivatie. 
 
Neen. Dit takenpakket is typisch voor een jurist, terwijl bijna alle andere (team)verantwoordelijken 
een wetenschappelijke achtergrond hebben. 
 
4. Beschikken andere personeelsleden desgevallend over de nodige competenties om deze taken 


over te nemen? 
 
Zie vraag 3. 
 
5.    Dient het personeelslid te worden vervangen in dezelfde wervingsgraad en hetzelfde niveau? 


 
Het gaat over het omzetten van een contractuele naar een statutaire betrekking in dezelfde 
wervingsgraad en hetzelfde niveau. 
 
6.    Op welke wijze draagt de functie bij tot de afdelingsdoelstellingen? 
 
Deze functie draagt op een substantiële manier bij tot de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 
van het Vlaams Gewest.  Een correcte behandeling van de juridische geschillen kan immers een grote 
impact hebben op deze begrotingsdoelstellingen omdat deze geschillen vaak over grote bedragen 
handelen. 
 
7.    Wat zijn de gevolgen indien de functie niet ingevuld wordt? 
 
Zie vraag 6, een verlies aan inkomsten. 
 
8.    Moet voor het personeelslid in het kader van de toezichtstaken van VMM een legitimatiekaart  


worden voorzien? 
 
Neen. 
 
9.   Om te kunnen bevorderen moeten de kandidaten beschikken over beschikken over 6 jaar    


relevante functierelevante ervaring.  Welke ervaring is voor deze bevordering vereist?  Dit zal 
worden opgenomen in het reglement van de procedure (ervaringsvereisten en vaktechnische 
competenties). 
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Akkoord van het afdelingshoofd 


 datum  dag 31 5 maand   5 jaar 2 0 2 1  


 Handtekening  


 


 


  


 


 


Luik bestemd voor de dienst HR 


 
Advies omtrent werving van het diensthoofd HR 


 datum  dag     maand     jaar          


  


 


Akkoord  : 


Procedure : 


 


Reden niet akkoord :  


 


 


 
 
 
 





				Afdelingshoofd Algemene zaken

		2021-05-31T12:29:15+0200

		Vlaamse Milieumaatschappij

		Michelinne Van Den Langenbergh





				2021-06-08T18:01:29+0200

		Patrick De Prins (Signature)

		akkoord, goedgekeurd DR 7/06/2021, HM-procedure
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Gegevens over de functie  


Afdeling  OKH 


Dienst Heffingen 


Team Juridische Geschillen Heffingen 


Functietitel Verantwoordelijke Rechtsgeschillen 


Niveau en Graad A1 


Standplaats Aalst 


Werkadres Aalst 
 


Tewerkstellingspercentage 100% 


Gewenste datum indiensttreding 1/6/2021 


Evaluator Verantwoordelijke Dienst Heffingen 


 


 


Gegevens over het soort werving/contracttype/bevordering 


Voorkeur aanduiden.  Wij kijken na of dit mogelijk is en informeren jou. 
➢ interne arbeidsmarkt:  


 interne mobiliteit  
o binnen de eigen afdeling (statuut kandidaat blijft behouden) 
o over afdelingen heen 


X horizontale mobiliteit (omzetten van een contractuele naar een statutaire 
betrekking), interne statutaire aanwerving 
 beleidsdomeinoverschrijdende horizontale mobiliteit 
 bevorderingsprocedure (enkel binnen niveau) 


➢ externe arbeidsmarkt:  
 contractuele functie van onbepaalde tijd, op het saldo van de afdeling (vervanging 


afwezige personeelsleden) 
 contractuele functie van onbepaalde tijd, op het saldo van een EU of ander extern 


gefinancierd project.  Welk project?  
 contractuele functie van onbepaalde tijd (contractuele vervanging van een vrije 


statutaire betrekking) 
 contractuele functie van onbepaalde duur (schoonmaak / rattenbestrijding) 
 contractuele functie van bepaalde duur 
 externe statutaire aanwerving 


 
  
 


 


 


Aanvraag en motivatie werving of 
bevordering 


 
Terug te sturen naar: Dienst HR - Dr. De Moorstraat 24-26 - 9300 Aalst 
E-mail: personeelsdienst@vmm.be 


Waartoe dient het formulier? 


Bij intentie tot werving moet dit formulier door de evaluator 
in samenspraak met het afdelingshoofd worden ingevuld om 
na te gaan in hoeverre het noodzakelijk is een werving of 
bevordering op te starten. 
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Gegevens voormalig functiehouder (enkel indien het uitdiensttreding/vervanging van een 
personeelslid betreft) 


 


1. Naam van het uit dienst getreden personeelslid Monique Tollenaere 


2. Statuut en graad van het uit dienst getreden personeelslid A1, Statutair 


3. Werkte het personeelslid voltijds, deeltijds? ja 


a)  welk werkregime (%) ?   


b) werd het personeelslid reeds vervangen (zo ja, door wie)? Heidi Limpens 


4. Was het personeelslid vaak afwezig door vb. ziekte? neen 


 


 
 


Takenpakket en tijdsbesteding 


1. Waaruit zal het takenpakket bestaan? Zijn dit nieuwe taken, of werd dit takenpakket reeds 
uitgevoerd door een personeelslid?  (Uw antwoord vormt de basis voor de opmaak van de 
vacaturetekst)  
Bij een bevordering: welke taken werden  extra toegewezen aan het personeelslid die de 
bevordering verantwoorden?  Gaat het over een leidinggevende taak of een inhoudelijke taak? 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


De functiehouder is verantwoordelijk voor: 
- De juridische ondersteuning bij het toepassen van de wetgeving inzake de heffing op 


waterverontreiniging en grondwaterwinning en inzake de aanrekening van de 
saneringskosten 


- De juridische ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe beleidsvoorstellen 
- Het uitwerken van wetswijzigingen gerelateerd aan de nieuwe beleidsvoorstellen of aan 


obstakels in de wet ten gevolge van nieuwe wendingen of praktische belemmeringen 
- Het aansturen van het proces rechtsgeschillen en het opvolgen van de rechtspraak m.b.t. 


de heffingen, o.a. door het opmaken van besluiten en het bespreken van de gerechtelijke 
uitspraken 


 
De verantwoordelijke rechtsgeschillen werkt hiertoe zelfstandig en rapporteert rechtstreeks aan het 
diensthoofd Heffingen. 
 
Deze taken worden nu uitgevoerd door Heidi Limpens. Zij heeft deze taken overgenomen van 
Monique Tollenaere die enkele jaren geleden op pensioen is gegaan. Heidi heeft ondertussen 
bewezen dat ze deze taken zelfstandig en kwaliteitsvol kan uitvoeren. Ze is ondertussen uitgegroeid 
tot een belangrijke steunpaal voor de dienst heffingen. Het betreft een kritische functie voor een 
strategische opdracht van de VMM. 
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2. Moet het takenpakket op dezelfde manier verder gezet worden? Zijn er deeltaken die niet meer 


uitgevoerd moeten worden of efficiënter uitgevoerd kunnen worden? Geef telkens een korte 
motivatie.   


 
Het takenpakket blijft ongewijzigd.  
 
3. Hebben andere personeelsleden van het team / dienst / afdeling de ruimte om het takenpakket 


(gedeeltelijk) over te nemen? Geef telkens een korte motivatie. 
 
Neen. Dit takenpakket is typisch voor een jurist, terwijl bijna alle andere (team)verantwoordelijken 
een wetenschappelijke achtergrond hebben. 
 
4. Beschikken andere personeelsleden desgevallend over de nodige competenties om deze taken 


over te nemen? 
 
Zie vraag 3. 
 
5.    Dient het personeelslid te worden vervangen in dezelfde wervingsgraad en hetzelfde niveau? 


 
Het gaat over het omzetten van een contractuele naar een statutaire betrekking in dezelfde 
wervingsgraad en hetzelfde niveau. 
 
6.    Op welke wijze draagt de functie bij tot de afdelingsdoelstellingen? 
 
Deze functie draagt op een substantiële manier bij tot de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 
van het Vlaams Gewest.  Een correcte behandeling van de juridische geschillen kan immers een grote 
impact hebben op deze begrotingsdoelstellingen omdat deze geschillen vaak over grote bedragen 
handelen. 
 
7.    Wat zijn de gevolgen indien de functie niet ingevuld wordt? 
 
Zie vraag 6, een verlies aan inkomsten. 
 
8.    Moet voor het personeelslid in het kader van de toezichtstaken van VMM een legitimatiekaart  


worden voorzien? 
 
Neen. 
 
9.   Om te kunnen bevorderen moeten de kandidaten beschikken over beschikken over 6 jaar    


relevante functierelevante ervaring.  Welke ervaring is voor deze bevordering vereist?  Dit zal 
worden opgenomen in het reglement van de procedure (ervaringsvereisten en vaktechnische 
competenties). 
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Akkoord van het afdelingshoofd 


 datum  dag 31 5 maand   5 jaar 2 0 2 1  


 Handtekening  


 


 


  


 


 


Luik bestemd voor de dienst HR 


 
Advies omtrent werving van het diensthoofd HR 


 datum  dag     maand     jaar          


  


 


Akkoord  : 


Procedure : 


 


Reden niet akkoord :  
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