
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

Omgevingsjurist Functiecode: R00002 
Directie Ruimte & Mobiliteit 
R00 – directiecel 

Algemeen 
Rang: Av. 
Graad: organisatiemedewerker. 
Functiefamilie: technische experten. 

Jouw eerste evaluator is de directeur. 
Jij hebt geen leidinggevende opdracht. 

Doel 
Instaan voor de opmaak van antwoordnota’s voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de 
Raad van State, opmaak van juridisch onderbouwde interne of externe adviezen en voor de 
opmaak en/of eindredactie van documenten van juridische aard zodat de beslissingen van de 
deputatie juridisch goed onderbouwd zijn. Inhoudelijk implementeren van de steeds wijzigende 
wetgeving en rechtspraak zodat de diensten actueel en efficiënt kunnen werken.  

Resultaatgebieden 
1. Instaan voor de juridische ondersteuning zodat de onderscheiden diensten, commissies en 
(rechts)personen zich kunnen baseren op een kwaliteitsvolle en juridisch onderbouwde advisering en 
beslissingen. Taken: 

- contacten onderhouden met de onderscheiden diensten en commissies 
- opvolgen van de steeds wijzigende regelgeving, rechtspraak en vakliteratuur 
- opmaken van juridische nota’s, formuleringen, adviezen en verslagen; voor de 

omgevingsvergunningscommissie kan je de functie van secretaris waarnemen 
- ondersteunen van (rechts)personen die betrokken zijn bij vergunningsaanvragen of 

planinitiatieven. 
2. Instaan voor de juridische ondersteuning van de deputatie in vergunningsdossiers en in het 
bijzonder van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State dossiers zodat de 
beslissingen van de deputatie juridisch goed onderbouwd zijn. Taken: 

- opvolgen van de vakliteratuur, rechtspraak en de regelgeving 
- opmaken van juridische nota’s en formuleringen 
- opmaken van nota’s en memories voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de 

Raad van State 
- verdedigen van de beslissingen van de deputatie op de zittingen van de Raad voor 

Vergunningsbetwisting en Raad van State. 
3. Geven van juridische ondersteuning bij vragen van collega’s, overheden, studiebureaus; bedrijven 
en de burger m.b.t. omgevingsrecht en mobiliteit zodat de diensten kunnen fungeren als een 
spreekbuis over juridische aangelegenheden. Taken: 

- opvolgen van de vakliteratuur, rechtspraak en de regelgeving 
- opmaken van juridische nota’s en formuleringen 
- opvolgen van de verzoeken tot inzage van de dossiers in het kader van openbaarheid van 

bestuur 
- opvolgen van infosessies en studiedagen over de betrokken materie 
- ondersteunen van opleiding en vorming georganiseerd door het bestuur. 

Gedragscompetenties 
Kerncompetenties: 
Band met de werkgever:                                                                                     cluster Houding aannemen 



Je functioneert zoals de werkgever dat verwacht en sluit je aan bij zijn missie, filosofie, 
engagement, sociale en ethische normen. 

Klantgericht zijn:                                                                                                cluster Omgaan met mensen 
Je probeert op elk moment de behoeften, gevoeligheden en wensen van de interne en externe 
klant in te schatten. Je stemt je denken en handelen daarop af. 

Verantwoordelijkheidsgevoel:                                                                            cluster Houding aannemen 
Je neemt steeds de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en geeft hierin het goede 
voorbeeld. 

Creativiteit:                                                                                                                                  cluster Denken 
Je komt met vernieuwende en bruikbare oplossingen voor problemen of kansen in je functie. 

Welzijn, milieu, duurzaamheid:                                                                          cluster Houding aannemen 
Je houdt je aan de voorschriften rond welzijn op het werk, interne milieuzorg en duurzaamheid en 
je helpt mee om het WMD-beleid en de WMD-doelstellingen te realiseren. 

Specifieke competenties  voor deze functiefamilie:  
Knelpunten ontleden:                                                                                                                cluster Denken 

Als je met een knelpunt te maken krijgt, bestudeer je dat eerst nauwkeurig om het op te lossen en 
in de toekomst te vermijden. 

Kritisch benaderen:                                                                                                                    cluster Denken 
Je controleert kennis en informatie altijd op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 

Zin voor kwaliteit:                                                                                                                  cluster Uitvoeren 
Je streeft naar de hoogste nauwkeurigheid en kwaliteit bij de uitvoering van je opdrachten. 

Inzetten van vakkennis:                                                                                                         cluster Uitvoeren 
Je gebruikt gedetailleerde kennis en deskundigheid bij je taken en je neemt vlot nieuwe 
vakinformatie in je op. 

Initiatief nemen:                                                                                                                 cluster Organiseren 
Je ziet regelmatig mogelijkheden om je functie beter in te vullen en je wacht niet om die kansen 
met beide handen aan te nemen. 

Bijkomende competenties: 
Communiceren:                                                                                                 cluster Omgaan met mensen 

Je gebruikt correcte, heldere taal bij je contacten met mensen en in allerhande media, in de stijl 
die de werkgever voorschrijft. Je kan naar die mensen ook goed luisteren. 

Resultaatgericht werken:                                                                                                      cluster Uitvoeren 
Je bent gericht op het bereiken van doelen en resultaten volgens de gemaakte afspraken en 
binnen de afgesproken tijd. 

Problemen aanpakken:                                                                                                         cluster Uitvoeren 
Je pakt problemen dadelijk en met de juiste methodes aan om tot een oplossing te komen. 

Omgaan met stress:                                                                                             cluster Houding aannemen 
Je blijft goed presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of (al dan niet terechte) 
tegenstand. Je kan de spanning of druk relativeren. 

Zelforganisatie:                                                                                                                   cluster Organiseren 
Je kan je eigen taakuitvoering zodanig organiseren dat je de afgesproken resultaten op tijd en 
kwaliteitsvol behaalt. 

Selectievoorwaarden 
Voorwaarden voor kandidaten via externe procedure: 

- diploma: master in de rechten 
- ervaring: geen vereiste. 

Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit of bevordering: 
- diploma: zelfde vereiste als via externe procedure 
- ervaring: geen vereiste. 

Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 
- bereid zijn tot avond- en weekendwerk. 

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding 



- je kan werken met Officetoepassingen 
- je kent de werking van het provinciebestuur 
- je hebt grondige kennis van het publiekrecht in het bijzonder de regelgeving inzake 

milieuhygiëne en de ruimtelijke ordening 
- je kan omgaan met vertrouwelijke informatie en bent discreet 
- je beschikt over voldoende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. 

Niet vereist, wel pluspunten 
- ervaring in een openbaar bestuur. 

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding 
- interne softwaretoepassingen. 

Versiebeheer 
Waardering (weging en classificatie) op 28/05/2019 en besluit provinciegriffier op 21/03/2017. 

 


