
II. Gestelde vereisten (voorwaarden).

A. Voor de toegang tot het ambt van inspecteur-adviseur moet de kandidaat op het ogenblik van het indienen van
zijn kandidatuur voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Gemeenschap, behalve als de Vlaamse regering een vrijstelling
verleent;

2° van goed gedrag zijn. Dat blijkt uit een attest van goed zedelijk gedrag dat niet langer dan drie maanden
tevoren werd uitgereikt;

3° de burgerlijke en politieke rechten bezitten, behoudens een door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling
samengaand met de vrijstelling bedoeld in 1°;

4° voldoen aan de wets- en reglementsbepalingen betreffende de taalregeling;
5° houder zijn van één van de bekwaamheidsbewijzen vermeld in artikel 13 van bovenvermeld decreet;
6° ten minste 35 jaar zijn;
7° lichamelijk geschikt zijn overeenkomstig de reglementering inzake controle die geldt voor de ambtenaren van

de Vlaamse regering;
8° een dossier voorleggen houdende het curriculum vitae, met opgave van alle diensten in en buiten het

onderwijs, een voor eensluidend verklaard afschrift van diploma’s, getuigschriften en beoordelingsstaten alsmede met
kerkelijk mandaat tot het geven van onderricht in de rooms-katholieke godsdienst in overeenstemming met de
bepalingen uit het wetboek voor kerkelijk recht, can. 804 en can. 805.

B. In uitvoering van artikel 12 van het genoemd decreet wordt voor de toegang tot het ambt van
inspecteur-adviseur een onderhoud met de adviescommissie georganiseerd.

Dit onderhoud omvat :
1° het bespreken van het in A.8° genoemd persoonlijk dossier;
2° een gesprek waaruit moet blijken of de kandidaat de eigenschappen, alsmede de nodige aanleg en

beroepskennis bezit vereist voor de waardigheid en de verantwoordelijkheid eigen aan het ambt van inspecteur-
adviseur.

De adviescommissie zal de kandidaten horen en hun dossiers met beoordeling overmaken aan de erkende
instantie voor de katholieke godsdienst.

III. Indienen van de kandidaturen (vorm en termijn).

De kandidatuur en het dossier dienen bij aangetekend schrijven gericht te zijn aan :
Erkende Instantie Katholieke Godsdienst
Koninklijke Prinsstraat 59, bus 1
1050 Brussel

Het dossier bevat minimaal een curriculum vitae met de nodige officiële bewijsstukken evenals verklaringen
waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden.

Alle gegevens van het ingezonden dossier worden toegevoegd aan het persoonlijk dossier dat wordt opgemaakt
door de adviescommissie.

Alleen de kandidaturen die verzonden zijn binnen de twintig kalenderdagen, te rekenen van de eerste werkdag
die volgt op deze publicatie, zijn geldig.

De datum van de poststempel dient als indieningsdatum.

De voorzitter van de erkende instantie,

Mgr. P. Van Den Berghe.
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Departement Algemene Zaken en Financiën

25 AUGUSTUS 1997. — Mededeling AZF/AOGGI/INF/SB250/97.002 over de inwerkingtreding
en de publicatievormen van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw

Aan de overheden en rechtspersonen bedoeld in artikel 4, §§ 1 en 2 van de Wet van 24 december 1993 betreffende
de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken, leveringen en diensten :

Op 23 juli 1997 heeft de Vlaamse regering beslist om, gezien de laattijdige publicatie van het Standaardbestek 250
voor de wegenbouw, een overgangsperiode te voorzien tussen 1 juli 1997 en 1 januari 1998.

Konkreet betekent dit dat de besturen, in tegenstelling tot mijn mededeling AZF/AOGGI/INF/SB250/97.001 van
30 april 1997, aangeraden worden vanaf 1 juli 1997 rekening te houden met de bepalingen van het nieuwe bestek, en
dat de naleving ervan in ieder geval verplicht wordt vanaf 1 januari 1998.
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