
 

 

Functiebeschrijving en competentieprofiel 
 

Administratief medewerker Burgerzaken  
Niveau C1-C3 
Statuut: contractueel 
 
 

Plaats in het organogram 
• Behoort tot de cluster Vrije Tijd & Burgerzaken 

• Behoort tot de dienst Burgerzaken 

• Rapporteert aan de clustermanager Vrije Tijd & Burgerzaken 
 

Doel van de entiteit 
De dienst Burgerzaken verzorgt de dienstverlening naar de burger en de administratieve 
verwerking van alle opdrachten i.v.m. bevolking, burgerlijke stand en vreemdelingenzaken. Deze 
dienst registreert en verwerkt de staat van de burger die bepaald en gewijzigd wordt door 
bepaalde gebeurtenissen in zijn/haar levensloop en geeft dit weer in de vorm van akten, attesten 
en bewijzen telkens de burger of een andere overheid erom vraagt.  
 

Hoofddoel van de functie 
De administratief medewerker Burgerzaken heeft een loketfunctie en werkt als tussenpersoon 
tussen de burger en de overheid. Je staat via een efficiënt en klantgericht onthaal garant voor de 
opvolging en uitvoering van meerdere aspecten van burgerzaken. Zo waarborg je een correcte en 
tijdige dienstverlening voor de burger. Ook sta je in voor de administratieve taken van jouw dienst 
om een efficiënte en effectieve afhandeling van de dossiers te bevorderen. 
 
Tot het opdrachtenpakket behoren o.a. het verstrekken van de diverse documenten noodzakelijk 
bij o.a. geboorte, huwelijk, overlijden, adoptie en het afleveren van identiteitskaarten, rijbewijzen, 
uittreksels uit het strafregister, … Ook het bijhouden van het rijksregister rijksregister behoort tot 
de opdrachten. De dienst werkt nauw samen met het OCMW, de lokale politie, de 
huisvestigingsambtenaar en de groendienst (begraafplaatsen). 
 
 

Kernresultaatsgebieden 
 

Instaan voor de administratieve verwerking en registratie van 
bevolkingsaangelegenheden en burgers hierover informeren. 
Dit omvat onder andere volgende taken: 

• Ondersteuning bij verkiezingen (inclusief het afleveren van volmachten). 

• Opmaken van diverse statistieken. 

• Opmaken, verwerken en afleveren van reispassen. 

• Informeren van de burger over bevolkingsaangelegenheden. 

• Informatie verstrekken en instaan voor administratieve handelingen aan het loket. 
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• De burger informeren over burgeraangelegenheden. 

• Registreren, opvolgen en verwerken van adreswijzigingen. 

• Behandelen van basisdossiers. 
 

Akten, dossiers en documenten opmaken i.v.m. de burgerlijke stand en aanverwante 
registers. 
Dit omvat o.m. volgende taken: 

• Informeren van de burger over aangelegenheden van burgerlijke stand. 

• Informatie verstrekken en instaan voor administratieve handelingen aan het loket. 

• Begraafplaatsen administratief beheren (concessies toekennen, ontruimen, …) 

• Overschrijven van akten en vonnissen in DABS (databank akten burgerlijke stand) en alle 
aanverwante taken i.v.m. het beheer van DABS. 

• Aktes en documenten registreren en opmaken m.b.t. huwelijk, echtscheiding, geboorte, 
erkenningen, adoptie, naamsverandering, nationaliteitsverandering, grafconcessies. 

• Contact opnemen met bevoegde instanties. 

• Statistieken bijhouden. 

• Genealogie voor burgers of overheid bijhouden. 
 

Instaan voor het correct aanvragen en de administratieve verwerking van 
identiteitskaarten en rijbewijzen. 
Dit omvat o.m. volgende taken: 

• Verwerken van aanvragen van rijbewijzen en identiteitskaarten. 

• Grondig controleren van de identiteit en de nodige documenten van de aanvragende 
burger. 

• Administratieve verwerking van aanvragen en leveringen van rijbewijzen en 
identiteitskaarten. 

• Identiteitskaarten en rijbewijzen op correcte wijze afleveren. 
 

Aanvragen en afleveren van uittreksels uit het strafregister 
Dit omvat o.m. volgende taken: 

• Correct aanvragen en afleveren van uittreksels uit het strafregister. 

• Opmaken moraliteitsattesten. 
 

Instaan voor de administratieve verwerking en registratie van 
vreemdelingenaangelegenheden en de burgers hierover informeren. 
Dit omvat o.m. volgende taken: 

• Verblijfsdocumenten opmaken. 

• Inschrijven/afschrijven van vreemdelingen. 

• Instaan voor loketbemanning. 

• Informatie verstrekken en instaan voor administratieve handelingen aan het loket. 

• Het behandelen van dossiers. 
 

Uitvoeren van administratieve taken. 

Dit omvat onder andere volgende taken: 
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• Instaan voor verzenden, verspreiden, klasseren, archiveren en kopiëren. 

• Uitvoeren van administratieve taken in opdracht van de leidinggevende. 

• Opmaken van verslagen en nota's. 

• Opstellen van ontwerpbeslissingen voor bestuursorganen. 

• Opmaken van uitgaande brieven en mails. 

• Voorbereiden, opvolgen en/of afwerken van dossiers door middel van het verzamelen van 
informatie en materieel om het dossier te vervolledigen. 

• Administratieve ondersteuning bij de opmaak van strategische plannen en beleidsnota's. 
 

Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de 
leidinggevenden, de andere entiteiten en het lokaal bestuur. 

Dit omvat onder andere volgende taken: 

• Meewerken aan een optimaal interne communicatie binnen de entiteit. 

• Afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen. 

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

 

Instaan voor een open externe communicatie door de vragen van burgers en andere 
externen op te volgen, zowel schriftelijk als via mail. 

Dit omvat onder andere volgende taken: 

• Instaan voor een vlot en klantvriendelijk contact met de burger en externen. 

• Bestaande relaties met externen (andere openbare diensten, toezichthoudende 
overheden, …) in kaart brengen en onderhouden. 

• Mailboxen van de dienst en/of het lokaal bestuur opvolgen. 

• Telefonische en schriftelijke contacten (brieven, mails, …) op een klantvriendelijke en 
professionele manier afhandelen in alle omstandigheden. 

• Zorgen voor de toepassing van de wet betreffende openbaarheid van bestuur. 

• Ontvangen van binnenkomende vragen, opmerkingen en klachten.  

• Afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen. 

• Meebouwen aan het positieve imago van het bestuur. 
 

Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en 
regelgeving van belang voor de entiteit. 

Dit omvat onder andere volgende taken: 

• De nodige vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de werking van de 
organisatie. 

• Wetgeving en regelgeving kunnen toepassen. 

• Vakgerichte informatie raadplegen. 

• Opzoeken en inwinnen van informatie, noodzakelijk voor de afhandeling van vragen, 
meldingen, … 
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Bijspringen op de eigen dienst of bijspringen voor gelijkwaardige taken op andere 
diensten om een optimale dienstverlening en een vlotte werking van het lokaal bestuur 
te verzekeren  
Dit omvat onder andere volgende taken: 

• Bijspringen op de eigen dienst bij afwezigheid van collega’s of tijdelijke werktoename. 

• Bijspringen op andere diensten om te helpen bij afwezigheid van collega’s of een tijdelijke 
werktoename. 
 

Competenties 
 

Waardegebonden competenties 
 

  Niveau 

Competentie Omschrijving 
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Organisatieverbondenheid • Draagt een positief imago uit van de 
organisatie. 
Is steeds bereid om zich in te zetten voor 
de organisatie. 

x   

Integriteit Brengt sociale en ethische normen in de 
praktijk. Blijft correct en consequent 
handelen in situaties van grote externe 
druk. 
Kan zelf inschatten of informatie al dan 
niet verder kan of mag verspreid worden. 

 x  

Resultaatgerichtheid Evalueert regelmatig of de opdrachten op 
tijd kunnen afgewerkt worden en 
onderneemt acties als er bijsturingen 
noodzakelijk zijn.  
Kan inschatten welke opdrachten 
prioritair zijn. 

x   

Diversiteit Gaat constructief om met verschillen. 
Behandelt klanten en collega’s met 
respect ongeacht hun herkomst, 
opvattingen, achtergrond of positie en 
stelt voorbeeldgedrag: zet respectvolle 
houding om in daden. 

 x  

 
 
 

Technische competenties 
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  Niveau 

Cluster Competentie 
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PC-vaardigheden Tekstverwerking  x  

Rekenbladen  x  

Presentatie x   

PIM (Personal Information Manager) (Outlook)  x  

Software eigen aan de functie   x 

Wetgeving Wetgeving en regelgeving m.b.t. de organisatie x   

Wetgeving en regelgeving m.b.t. de functie  x  

Werking en 
werkmiddelen 

Werking van de organisatie  x  

Werkmiddelen en werkmethodieken x   

Procedures en procesbeheer x   

Projectmatig werken x   

 
 

Gedragscompetenties 
 
 
 

  Niveau 

Cluster Competentie 
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Beheersmatige 
vaardigheden 

Plannen en organiseren x   

Voortgangscontrole x   

Informatieverwerkend 
gedrag 

Analytisch denken x   

Conceptueel denken x   

Organisatiebewustzijn  x  

Interactief gedrag Assertiviteit x   

Empathie  x  

Impact en invloed x   

Mondelinge communicatie  x  

Schriftelijke communicatie  x  

Teamwerk en samenwerken  x  

Persoonsgebonden 
gedrag 

Flexibiliteit  x  

Kwaliteit en accuraatheid 
 
 
 
 
 
 

 x  

Veranderingsbereidheid x   

Informatie zoeken x   

Stressbestendigheid   x 
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Zelfvertrouwen  x  

Probleemoplossend 
gedrag 

Initiatief  x  

Klantgerichtheid  x  

 
 
 
Datum 
 
Naam en handtekening voor kennisname 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personeelslid       Leidinggevende 
 
 


