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Functiebeschrijving 

Dossierbehandelaar omgevingsvergunningen 
 

Functiegegevens 
 

Functiebenaming: Dossierbehandelaar omgevingsvergunningen 

Cluster:   Klimaat, Ondernemen en Ruimtelijke Ontwikkeling  

Team:   Bouwen, Ondernemen en Wonen 

Loonschaal:  B1-B3 

Rapporteert aan: Teamverantwoordelijke Bouwen, Ondernemen en Wonen 

 

Doel van de functie 
 

De dossierbehandelaar omgevingsvergunningen staat in voor het analyseren en verwerken van aanvragen voor 

omgevingsvergunningen met als doel voor deze dossiers een voorstel van beslissing te formuleren. De nadruk 

ligt hierbij op de stedenbouwkundige component van deze omgevingsvergunningen. Bij de beoordeling van de 

aanvragen wordt rekening gehouden met de ruimtelijke context, de procedures, wetgeving, regelgeving en de 

doelstellingen van het beleid. 

De dossierbehandelaar beheert als sectorverantwoordelijke een eigen ruimtelijke sector, en is verantwoordelijk 

voor de volledige afhandeling van de dossiers binnen deze sector, vanaf de voorbespreking over de officiële 

aanvraagprocedure tot het uiteindelijke voorstel van beslissing. 

 

Verantwoordelijkheden 
 

Als dossierbehandelaar omgevingsvergunningen voor de stad Kortrijk adviseer en begeleid je burgers, 
architecten en ontwikkelaars bij de uitwerking van hun projecten. Je streeft hierbij altijd naar een kwalitatief 
resultaat, rekening houdend met de stedelijke context. Je ziet erop toe dat de planningsprincipes en 
stedenbouwkundige voorschriften worden nageleefd. Je behandelt aanvragen voor omgevingsvergunningen 
vanuit een stedenbouwkundige invalshoek.  
 
Je werkt binnen het team Bouwen, Ondernemen en Wonen, in directe samenwerking met collega’s uit het eigen 
team en uit andere teams binnen de stad. Je weet verschillende belangen met elkaar te verenigen. 
 

1. Dossierbehandeling van omgevingsvergunningen 

De behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen behoort tot de kerntaken van het team. Als 

dossierbehandelaar vervul je hierin een belangrijke rol. Je beheert alle dossiers van kleine tot middelgrote schaal 

binnen je ruimtelijke sector. Grotere projecten kunnen mee opgenomen worden door de gemeentelijke 

omgevingsambtenaren. 

Je staat in voor het inhoudelijk nazicht van dossiers en adviesverlening vanuit stedenbouwkundig oogpunt om te 

komen tot een correcte verslaggeving aan het bestuur en de andere stadsdiensten.  

− Je staat in voor het nazicht van ingediende dossiers wat betreft volledigheid en ontvankelijkheid. 

− Je bewaakt de doorlooptijden van de dossiers, zodat alle dossiers binnen de wettelijke termijn beslist 

kunnen worden. Je werkt hiervoor nauw samen met de omgevingsambtenaren en de administratief 

verantwoordelijken. 
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− Je vormt een stedenbouwkundig oordeel over je dossiers, rekening houdend met de regelgeving en de 

stedenbouwkundige context. Je bestudeert, weerlegt en beantwoordt eventuele bezwaren die ingediend 

werden tijdens het openbaar onderzoek. Je beoordeelt interne en externe adviezen van experten, weegt 

deze af ten opzichte van elkaar, en slaagt erin ze te integreren tot één coherent standpunt. Je stelt op 

basis daarvan een schriftelijk advies op voor de dossiers die ter beslissing voorgelegd worden aan het 

college van burgemeester en schepenen.  

− Voor dossiers die niet enkel een stedenbouwkundige maar ook een milieucomponent, 

kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen omvatten, stem je af met de collega’s om tot één 

coherent advies te komen. 

− Voor grotere projecten en moeilijkere dossiers koppel je op tijd terug naar de gemeentelijke 

omgevingsambtenaren, om tot een juiste taakverdeling en een eenduidig standpunt te komen. 

− Je maakt deel uit van een ruimer proces waardoor anderen soms afhankelijk zijn van jouw input. Je bent 

in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en kan prioriteiten stellen, waardoor je erin slaagt om 

afspraken na te komen en deadlines te halen.  

− Je houdt samen met je collega’s de kennis en expertise binnen het team up to date en bouwt die verder 

uit zodat deze kan worden toegepast binnen de doelstellingen van de stad en je team. 

 

2. Begeleiding van stedenbouwkundige projecten tot aan de vergunning 

Je begeleidt het voortraject van projecten met een kleinere tot middelgrote schaal in functie van de ruimtelijke 

kwaliteit. 

− Je staat tijdens wekelijkse afsprakensessies in voor de voorbespreking van deze projecten en 

verkavelingen. Je stemt hiervoor af met de bouwheer, ontwikkelaar en/of architect. Je kan zelfstandig 

een inschatting maken van de haalbaarheid en vergunbaarheid van stedenbouwkundige voorstellen. Je 

kan je adviezen en ideeën met enthousiasme en overtuiging communiceren. Je legt de belangrijkste 

besluiten vast in een verslag. 

− Je verstrekt inlichtingen via telefonisch contact en via mail. Je verzorgt tijdig de communicatie en 

contacten met als doel te zorgen voor een optimaal geïnformeerde en tevreden klant en een goed 

afgewerkt dossier. 

− Je zorgt ervoor dat het project indien nodig intern en extern afgetoetst wordt bij de collega’s en de 

omgevingsambtenaren en andere relevante diensten, zoals de collega’s van mobiliteit, openbaar 

domein, milieu,… Je kan een gedegen afweging maken van verschillende belangen, stroomlijnt de 

adviezen en kan deze als één standpunt uitdragen. 

− Je kan inschatten welke dossiers gesignaleerd moeten worden aan de omgevingsambtenaren, aan de 

teamverantwoordelijke en aan de bevoegde schepen(en). 

− Je ondersteunt andere stadsdiensten bij de voorbereiding van stadsprojecten, zet de regelgeving om in 

begrijpelijke procedures en processen en zorgt ervoor dat de vooropgestelde richtlijnen, procedures en 

kwaliteitsnormen strikt nageleefd worden. 

− Je past bij voorbesprekingen altijd de geldende regelgeving toe, en houdt rekening met het stedelijk 

ruimtelijk beleid. 

 

3. Communicatie en draagvlakvorming 

Je zorgt voor transparante en heldere communicatie zodat het beleid, de burger en je collega’s altijd 
geïnformeerd en betrokken zijn. Je vindt klantvriendelijkheid en collegialiteit belangrijk. 

− Je geeft inlichtingen, verstrekt documentatie en adviezen aan particulieren, instanties en besturen. 

− Je begeleidt burgers indien nodig bij het inkijken van openbare onderzoeken. Je kan bouwplannen 

vertalen naar begrijpelijke taal om erover te communiceren naar verschillende doelgroepen.  

− Je neemt op een constructieve manier deel aan interne vergaderingen en overlegt met collega’s om tot 

een positieve werksfeer te komen. Je zorgt voor een goede afstemming met de collega’s van ruimtelijke 

planning, mobiliteit en openbaar domein. Je durft voor je mening uit te komen, maar bent niet dominant.  

− Je onderhoudt contacten met diverse (externe) organisaties en stadsdiensten met het oog op het 

uitbouwen van expertise en van een netwerk. Je waakt over een professionele communicatie over de 

projecten die je begeleidt, zowel intern als extern. 

− Je stelt je expertise ten dienste van wie er binnen het stadsbestuur behoefte aan heeft. Je stelt je hierin 

toegankelijk op.  
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Toelatingsvoorwaarden  
 

• Werving : 
o Je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur topografie, geografie, geomatica, 

vastgoed, landmeten/makelaardij, architectuur, toegepaste architectuur. 

• Interne en externe personeelsmobiliteit 
o De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad, het 

OCMW, AGB SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie. 

• Bevordering via interne en externe personeelsmobiliteit : 
o De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar 

graadanciënniteit op D4-D5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad, het OCMW, AGB 
SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie. 

 
 

Kenniscompetenties 
 

• Kennis en begrip van de specifieke regelgeving en wetgeving alsook de bijhorende processen in de 
praktijk (ruimtelijke ordening, milieuwetgeving, … ) is een pluspunt. 

• Je hebt PC-vaardigheden (kennis van Office-pakket) en administratieve capaciteiten. 
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Generieke competenties – waarden stad Kortrijk 
  

1. Klantgerichtheid  
1.1 Reactieve klantgerichtheid 
1.2 Pro-actieve klantgerichtheid 

1.3 Klantgericht faciliteren 
 
 

2. Samenwerken  
2.1 Bijdragen tot het team door open communicatie en betrokkenheid 
2.2 Samenwerken bevorderen 
2.3 Netwerk uitbouwen 

 

3. Integriteit  
3.1 Regels respecteren 
3.2 Regels, ethiek bewaken 
3.3 Integer handelen in complexe situaties 

 

4. Kostenbewustzijn  
4.1 Kostenbewust handelen 
4.2 Kostenbewust handelen faciliteren 

 

5. Veranderingsgericht  
5.1 Open staan voor verandering 
5.2 De bestaande werking in vraag stellen en vernieuwen 
5.3 Verandering stimuleren 
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Functiegebonden competenties 
 
 
 

1. Actief luisteren  
1.1 Luisteren 
1.2 De boodschap begrijpen en exploreren 
 
 

2. Analyseren  
2.1 Informatie kritisch beoordelen 
2.2 Informatie analyseren 
 
 

3. Schriftelijke communicatie  
3.1 Schriftelijk kunnen communiceren 
3.2 Schriftelijke boodschappen structureren 
3.3 Aantrekkelijk en motiverend schrijven 
 
 

4. Kwaliteitsgerichtheid  
4.1 De eigen kwaliteit bewaken 
4.2 De kwaliteit van processen bewaken 

 
 

5. Resultaatsgerichtheid  
5.1 Objectieven behalen 
 
 

6. Adviesverlening  
6.1 Vaktechnisch adviseren 
 
 

7. Initiatief en proactiviteit  
7.1 Initiatief nemen 

7.2 Pro-actief handelen 
 

 
 

Visie en Waarden Kortrijk 
 

• Visie  

o Kortrijk kiest voor op en top klantentevredenheid dankzijsnelle en slimme dienstverlening. 

o Kortrijk is een stad waar iedereen meetelt. 

o Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van 

medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit. 

 

• Waarden 

o Divers 

In Kortrijk is er plaats voor iedereen. 

Onze organisatie is voortdurend in verandering. Daarom is het belangrijk dat we rekening 

houden met elkaar. Leidinggevenden hebben oog voor de talenten van hun medewerkers, 

maar ook voor de medewerkers die het moeilijker hebben om mee te evolueren. We hebben 

ook respect voor elkaar, er is ruimte voor ieders mening en we stellen ons loyaal op. Enkel 

dankzij de diversiteit aan talenten kunnen we onze doelstellingen bereiken. 

Als dienstverlenende organisatie staat de klant centraal. De diversiteit van onze klanten daagt 

ons uit om bij alles wat we doen, rekening te houden de impact op de verschillende 

doelgroepen in onze samenleving. We willen een stem geven aan kinderen en jongeren, aan 

mensen die digitaal sterk zijn en aan mensen die moeite hebben met technologie, aan geboren 
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en nieuwe Kortrijkzanen, aan de hoogopgeleiden en de ondernemers, maar ook aan de 

inwoners die het financieel moeilijk hebben, etc. Kortrijk is er op maat van haar inwoners. 

 

 

o Ondernemend 

Kortrijk heeft ambitie. 

De organisatie heeft de ambitie om de beste stad van Vlaanderen te worden. Daarom geeft 

Kortrijk als werkgever haar medewerkers de kans om hun talenten te ontplooien. Medewerkers 

stellen zich positief-kritisch op, worden gestimuleerd om out of the box te denken en spreken in 

termen van opportuniteiten in plaats van problemen. Leidinggevenden moedigen hun 

medewerkers aan om te groeien in hun job en waarderen de inzet van hun team, ook als het 

eens tegenzit. 

Kortrijk is een stad van, voor en door ondernemers. We kijken met open blik naar wat er rond 

ons gebeurt en we grijpen alle kansen. Mensen en organisaties met een stevige portie durf en 

ondernemerschap, kunnen op Kortrijk rekenen om hen te ondersteunen. Als mensen naar 

Kortrijk kijken, dan zien ze dat het er bruist. 

 

 

o Open 

Kortrijk staat voor duidelijkheid en transparantie. 

Kortrijk is een grote werkgever met een enorm divers aanbod aan dienstverlening. Toch weet 

elke medewerker wat zijn plaats is in de organisatie en wat van hem verwacht wordt. 

Leidinggevenden en medewerkers onderhouden een open relatie waarin plaats is voor 

wederzijdse feedback. Ons organogram schept duidelijkheid, maar trekt geen grenzen. 

Collega’s zoeken elkaar op, delen informatie en kijken over het muurtje. 

 

 

o Samen 

Kortrijk gelooft in een sterk intern en extern netwerk. 

Medewerkers gedragen zich als partners om elkaar te ondersteunen, om van elkaar te leren en 

om elkaar nog verder te brengen. Een doel bereik je niet ondanks elkaar, maar mét elkaar. 

Kortrijk als werkgever investeert samen met haar medewerkers in een leuke werksfeer, in 

wederzijds vertrouwen en in een interessante loopbaan. 

Onze organisatie heeft niet alle expertise in huis en dat hoeft ook niet. We onderhouden goede 

relaties met onze partners en kunnen op hen rekenen om onze dienstverlening nog beter te 

maken. We houden van het principe van wederkerigheid. Ook wij zijn een betrouwbare partner 

en maken onze beloftes waar. 

 
 

 


