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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2022/41769]
Rechterlijke Orde. — Vacante betrekkingen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2022, bladzijde 9083, akte
nr. 2022/30038, de vacante plaats van assistent dossierbeheer bij het
parket van het arbeidshof Luik wordt geschrapt.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2022/32941]

Oproep kandidaten Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het vierjarige mandaat van de huidige leden van de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed (VCOE) loopt
eind december 2022 af. Deze oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de vernieuwing van de
mandaten van de commissie. Deze onafhankelijke Vlaamse adviescommissie voor het onroerend erfgoed verstrekt
adviezen over diverse aspecten van het onroerenderfgoedbeleid (o.a. vaststellen van de inventarissen, beschermen van
onroerend erfgoed en administratieve beroepen).

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, vastgoed, economisch). Deze leden streven ernaar om het belang van de
maatschappelijke belangengroep te overstijgen en mee te werken aan maatschappelijk afgewogen adviezen die
gericht zijn op het algemeen belang, de economische haalbaarheid en de doelstellingen van het onroerenderf-
goedbeleid.

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 Ordening -
Onroerend 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 én
digitale uitwisseling van informatie. Commissieleden hebben recht op presentiegeld en op de terugbetaling van hun
reis- en maaltijdkosten.

De leden en de voorzitter van de VCOE worden door de Vlaamse Regering benoemd voor een periode van vier
jaar. De VCOE wordt ondersteund door een secretariaat, waargenomen door het secretariaat van de SARO.

Kandidaat-leden kunnen tot uiterlijk 3 oktober 2022 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 van de beslissing op de hoogte
gebracht.

U kan uw kandidatuur indienen via saro@vlaanderen.be, of bij

SARO

Havenlaan 88, bus 23

1000 Brussel

De postdatum heeft bewijskracht.

Voor meer informatie over deze oproep kan u contact opnemen met SARO (contactpersoon Bea Kayaerts, 0499 59
48 90) of mailen naar saro@vlaanderen.be

Le règlement de sélection pour cette épreuve complémentaire et les
descriptions de fonction peuvent être demandés via l’adresse e-mail
hrm.liege@just.fgov.be

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2022/41769]
Ordre judiciaire. — Places vacantes. — Erratum

Au Moniteur belge du 4 février 2022, page 9083, acte n° 2022/30038, la
place vacante d’assistant gestionnaire de dossiers au parquet de la cour
du travail de Liège est annulée.
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Oproep kandidaten Vlaamse Heraldische Raad (VHR)

Het vierjarige mandaat van de huidige leden van de Vlaamse Heraldische Raad (VHR) loopt eind december 2022
af. Deze oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de vernieuwing van de mandaten van de raad.
De VHR 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.

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.

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 als voorzitter aangeduid. De VHR wordt ondersteund door een secretariaat,
waargenomen door het secretariaat van de SARO.

Kandidaat-leden kunnen tot uiterlijk 3 oktober 2022 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 van de beslissing op de hoogte gebracht.

U kan uw kandidatuur indienen via saro@vlaanderen.be, of bij

SARO

Havenlaan 88, bus 23

1000 Brussel

De postdatum heeft bewijskracht.

Voor meer informatie over deze oproep kan u contact opnemen met SARO (contactpersoon Bea Kayaerts, 0499 59
48 90) of mailen naar saro@vlaanderen.be.

Oproep kandidaten Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE)

Het vierjarige mandaat van de huidige leden van de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed (VCVE) loopt eind
december 2022 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.

Kandidaat-leden kunnen tot uiterlijk 3 oktober 2022 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 Vlaamse Regering
een beslissing aangaande de samenstelling van de VCVE. De kandidaten worden van de beslissing op de hoogte
gebracht.

U kan uw kandidatuur indienen via saro@vlaanderen.be, of bij

SARO

Havenlaan 88, bus 23

1000 Brussel

De postdatum heeft bewijskracht.

Voor meer informatie over deze oproep kan u contact opnemen met SARO (contactpersoon Bea Kayaerts,
0499 59 48 90) of mailen naar saro@vlaanderen.be
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