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Hoofddeskundige burgerzaken 

(voltijds, in statutair verband, B4-B5) 
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1° Advertentie 
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2° Functieomschrijving en bijzondere rekruteringsvoorwaarden 

 

Functiebenaming  Hoofddeskundige burgerzaken 

Afdeling    

Dienst   Burgerzaken 

Directe chef   Algemeen directeur 

Niveau/Rang  Niveau B rang BX 

Graad    Administratief 

 

 

Functiebeschrijving 

 

 

Doel van de functie 

 

De dienst burgerzaken is verantwoordelijk voor alle taken inzake bevolking, burgerlijke 

stand, vreemdelingenzaken. De dienst behandelt verschillende vragen en aangiftes (o.a. 

geboorte, adoptie, rijbewijs, adreswijziging, E-Id, huwelijk, overlijden,…) en zorgt voor 

de opvolging en afwerking ervan. De dienst beheert de bevolkingsgegevens en verstrekt 

de nodige en-of gevraagde documenten, afschriften, attesten aan de burger. 

 

Als hoofddeskundige burgerzaken sta je o.a. de administratief medewerker en 

deskundige burgerzaken inhoudelijk bij; daarnaast help je bij het implementeren van 

nieuwe regelgeving en projecten. Je voert ook dagelijks (balie)taken uit in afwezigheid 

van de administratief medewerker en deskundige. 

 

Resultaatsgebieden 

1. Behandelen van specifieke dossiers burgerlijke stand. 

Dit omvat o.a: 

• Geboorten 

• Aannemen en opstellen van aktes van erkenning (al dan niet voor geboorte), 

vonnissen betreffende ontkenning vaderschap en vonnissen betreffende 

adopties overschrijven, naamswijzigingen en/of verbetering, 

pleegouderschap,.. 

• Huwelijken – opmaken dossiers – bijstaand van de amb. Burg Stand 

• Echtscheidingen 

• Afleveren uittreksels en/of attesten of getuigschriften burgerlijke stand 

• Genealogische opzoekingen 

2. Behandelen van specifieke dossiers bevolking. 

Dit omvat o.a.: 

• Adreswijzingen 

• Opmaken en afleveren van attesten: samenstelling van gezin, bewijs van 

leven, bewijs van nationaliteit, bewijs van woonst,… 

• Opmaken en versturen van uittreksels uit en getuigschriften opgemaakt aan 

de hand van de registers op schriftelijke vraag van derden 

• Bijwerken van de bevolkingsregisters op basis van de geboorteakte, 

verwerking van de Belgische nationaliteit, huwelijken en echtscheidingen, 

adoptie, erkenningen, betwisting vaderschap, verandering naam, 

overlijdens 

• Opmaken van identiteitskaarten en identiteitsbewijzen en –stukken voor 

kinderen jonger dan 12 jaar 

• Inschrijvingen en afschrijvingen van ambtswege 

• Legalisaties en eensluidend verklaren van afschriften 

• Rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen (alle formaliteiten) 

• Internationale paspoorten 

• Rust- en overlevingspensioen 
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• Opmaken van wettelijke, verplichte statistieken: geboorten, sterfgevallen, 

huwelijken, echtscheiding (NIS) 

• Beheer strafregister: registratie strafrechtelijke gegevens en afleveren 

attesten en uittreksels 

• Verstrekken van uitleg ivm wilsverklaring en opmaak van diverse 

verklaringen 

• Verwerken en archiveren van polliovaccinatie 

• Op de hoogte blijven van wetgeving die betrekking heeft op de werking van 

de dienst 

Burgerzaken 

• Bereidheid om voor bijkomende taken bij te scholen en tot het omzetten van 

het geleerde in de praktijk 

• Constructief deelnemen aan het werkoverleg 

3. Klantgerichte dienstverlening tav de inwoners. 

Dit omvat o.a.: 

• Verzorgen van een correcte informatieverstrekking inzake alle producten 

van de dienst burgerzaken, zowel aan de fysieke balie als op schriftelijk, 

telefonisch, digitaal gebied, zowel aan de burger als aan de andere 

gemeentelijke diensten. 

• Opvangen van burgers met speciale problemen mbt aangelegenheden van 

de dienst burgerzaken 

• Nemen van eindbeslissing bij behandeling van betwiste dossiers of in 

uitzonderlijke omstandigheden (in overleg met de bevoegde mandataris) 

4. Uitvoeren van allerhande administratieve taken volgens de noodwendigheid 

Dit omvat o.a.: 

• Behandelen  van inkomende en uitgaande briefwisseling, e-mails en 

telefoonoproepen behandelen. 

• Archiefopbouw: ordenen klassement, briefwisseling, interne documenten, 

opzoekingen in het archief,… 

• Opmaken van voorstellen van beslissingen die aan het college van 

burgemeester en schepenen worden voorgelegd 

• Verzorgen van kastoezicht, kascontrole en afrekening van financiële 

verrichtingen verbonden aan bepaalde producten 

5. Wetgeving 

• Zich voortdurend op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de 

wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst. Deze assimileren en 

implementeren binnen de eigen dienst teneinde de procedures, werking en 

kennis actueel te houden. 

6. Vreemdelingenzaken 

• Administratieve verwerking en registratie van 

vreemdelingenaangelegenheden en de burgers hierover informeren 

• Dit omvat o.a.: inschrijven-uitschrijven van vreemdelingen en burgers, in 

orde brengen van legalisaties, afleveren beroepskaarten voor 

vreemdelingen, opmaken van verblijfdocumenten. 

7. Permanent streven naar verbetering en vereenvoudiging van nieuwe en bestaande 

procedures. 

Dit omvat o.a.:  

• Continu aandacht voor en implementatie waar mogelijk van digitale 

toepassingen, opportuniteiten inzake automatisering, internet of things, 

blockchain,… 

• Streven naar een optimale digitale verwerking: archivering, communicatie, 

dienstverlening,..; 

• Verzorgen van een digitaal informatiebeheer 

• Naleven van de principes inzake informatieveiligheid 
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Verruimende bepaling:  

Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere gemeentelijke 

diensten op vraag van de algemeen directeur. 

 

Opmerking:  

Het is de bedoeling om:  

 

• via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie 

• de belangrijkste taken aan te halen 

 

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus 

ook taken omvatten opgedragen door de algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn 

opgesomd. 
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Functieprofiel 

 

 

 

Kennisvereisten 

• Goede kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal 

bestuur, …) 

• Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling 

• Grondige kennis van de software van de dienst 

• Grondige sectorkennis 

• Goede kennis  van de werking van het bestuur in zijn geheel 

 

Competentievereisten 

Kerncompetenties 

• Klantgerichtheid 

• Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben 

 

Type- en niveaugerelateerde competenties (expertfunctie) 

• Effectief presenteren en communiceren 

• Netwerken opbouwen en onderhouden 

• Change management 

• Conceptueel denken 

• Objectieven stellen 

• Projectmanagement 

• Oordeelsvorming 

• Verantwoordelijkheid opnemen 

• Initiatief nemen 

 

Gedrag, inzet en attitude 

 

Vaardigheden 

• Correcte en systematische aanpak 

• Tact, discretie en respect voor het beroepsgeheim 

• Vertrouwd zijn met automatisatie 

• Zich loyaal kunnen opstellen als deel van de gehele gemeentelijke administratie 

• Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen 

• Stressbestendig 

• In teamverband kunnen werken 

• Bereidheid om zich permanent bij te scholen en openstaan voor verandering 

 

 

Bijzondere rekruteringsvoorwaarden 

 

• In het bezit zijn van rijbewijs B 

• 4 jaar relevante ervaring 
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3° De selectieprocedure 

 

De selectieprocedure bestaat uit volgend gedeelte: 

 

Psychotechnisch gedeelte 

 

Testen en een competentiegericht interview waarbij de capaciteiten, de emotionele 

weerstand, de samenwerking, de intellectuele openheid en de consciëntieusheid van de 

kandidaten wordt nagegaan. Er wordt beoordeeld in welke mate de kandidaten over de 

voor de functie van belang zijnde competenties beschikken. 

 

Kandidaten dienen de vermelding geschikt te bekomen.  

 

 

 

            

Gestructureerd interview.      100 punten 

 

Het selectieprogramma bestaat uit een gestructureerd interview dat gebaseerd is op de 

selectiecriteria uit de functiebeschrijvingen en het CV van de kandidaten en waarbij de 

ervaring, capaciteiten en motivatie van de kandidaten worden bevraagd.  

 

 

Om geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten zestig procent van de punten 

behalen.  
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4° Salarisschalen 

 

Deze bedragen zijn niet-geïndexeerd. 

 

 

Salaris 
schalen  

B4 B5 

Minimum 19.950 21.400 

Maximum 29.750 32.500 

Verhoging 1x1x800 1x1x900 

  1x2x850 1x2x950 

  1x2x800 2x2x900 

  1x2x850 1x2x950 

  2x2x800 2x2x900 

  1x2x850 1x2x950 

  2x2x800 2x2x900 

  1x2x850 1x2x950 

  2x2x800 1x2x1000 

      

    

0 19.950 21.400 

1 20.750 22.300 

2 20.750 22.300 

3 21.600 23.250 

4 21.600 23.250 

5 22.400 24.150 

6 22.400 24.150 

7 23.250 25.050 

8 23.250 25.050 

9 24.050 26.000 

10 24.050 26.000 

11 24.850 26.900 

12 24.850 26.900 

13 25.700 27.800 

14 25.700 27.800 

15 26.500 28.750 

16 26.500 28.750 

17 27.300 29.650 

18 27.300 29.650 

19 28.150 30.550 

20 28.150 30.550 

21 28.950 31.500 

22 28.950 31.500 

23 29.750 32.500 
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5° Inschrijving 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE GEMEENTE • OCMW BRAKEL 

 

Voornaam: 

Naam: 

Adres: 

Gemeente: 

Postcode: 

Telefoon of GSM: 

E-mail:  

Rijksregisternummer: 

 

 

Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectie van: 

 

Hoofddeskundige burgerzaken, voltijds, in statutair verband, B4-B5 

 

Ondergetekende verklaart hierbij door de gemeente Brakel, Marktplein 1, 9660 Brakel in 

het bezit gesteld te zijn en kennis te hebben genomen van de toelatingsvoorwaarden, de 

algemene en de bijzondere wervingsvoorwaarden, de wervingsprocedure, de 

wervingsexamens, selectieprogramma’s, beoordeling, selectiecommissie en de 

functieomschrijving van de functie waarvoor hij/zij zich kandidaat wenst te stellen. 

 

Naam, datum en handtekening 

 

 

 

 

De inschrijving dient voorzien te zijn van onderstaande documenten: 

 

1° Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier   O 

2° Een gemotiveerd sollicitatiebrief       O 

3° Een curriculum vitae        O 

4° Een kopie van uw diploma       O 

5° Een kopie van uw identiteitskaart      O 

6° Een kopie van uw rijbewijs       O 

 

Gelieve deze documenten vast te hechten aan dit blad in de hierboven opgenomen 

volgorde en hierboven aan te kruisen welke documenten wij als bijlage kunnen vinden. 

 

U dient uw kandidatuur aangetekend per post of  persoonlijk overhandigd over te 

maken aan het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9660 Brakel. De 

uiterste datum voor de inschrijvingen is vrijdag 4 februari 2022.  
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