
SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[C − 2017/11637]
Vergelijkende selectie van Franstalige HR Generalisten (m/v/x)

(niveau A), voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. — Selectie-
nummer : AFB17012

Solliciteren kan tot 5 mei 2017 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings-
voorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via
www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te
vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aange-
legd, die 2 jaar geldig blijft.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[C − 2017/11636]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Generalisten (m/v/x)

(niveau A) voor de Gewetselijke Overheidsdienst Brussel. —
Selectienummer : ANB17008

Solliciteren kan tot 5 mei 2017 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings-
voorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via
www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te
vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aange-
legd, die 2 jaar geldig blijft.

*
SELOR

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2017/202091]
Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige mede-

werkers communicatie en publiekswerking (m/v/x) (niveau B),
voor de Koninklijke Bibliotheek van België . —
Selectienummer : ANG16307

Deze selectie werd afgesloten op 11/04/2017.
Er zijn 2 laureaten.
De lijst is 1 jaar geldig.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur

[C − 2017/30226]
24 MAART 2017. — Omzendbrief BB2017/1. — Vrijstellen van registratierechten door verklaringen van openbaar

nut ten behoeve van de Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. — Admini-
stratieve vereenvoudiging

Ter kennisgeving:
Aan de Voorzitters en Raden van Bestuur van alle Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden met rechtsper-

soonlijkheid

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[C − 2017/11637]
Sélection comparative de RH Généralistes (m/f/x) (niveau A), franco-

phones, pour le Service public régional de Bruxelles. — Numéro de
sélection : AFB17012

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 5 mai 2017 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès du SELOR via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le
moteur de recherche.

Une liste de 30 lauréats maximum, valable 2 ans, sera établie après la
sélection.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[C − 2017/11636]
Sélection comparative de RH Généralistes (m/f/x) (niveau A), néer-

landophones, pour le Service public régionale de Bruxelles. —
Numéro de sélection : ANB17008

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 5 mai 2017 via
www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participations, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès du SELOR via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le
moteur de recherche.

Une liste de 20 lauréats maximum, valable 2 ans, sera établie après la
sélection.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2017/202091]
Résultat de la sélection comparative de collaborateurs communica-

tion et relations publiques (m/f/x) (niveau B), néerlandophones,
pour la Bibliothèque royale de Belgique. — Numéro de sélec-
tion : ANG16307

La sélection a été clôturée le 11/04/2017.
Le nombre de lauréats s’élève à 2.
La liste est valable 1 an.
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De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid worden met deze omzendbrief in
kennis gesteld van de nieuwe procedure inzake de erkenning van openbaar nut (bij overdrachten in der minne van
onroerende goederen) om zo vrijstelling van registratierechten te verkrijgen op basis van artikel 2.9.6.0.3, eerste lid van
de Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna VCF genoemd). De procedure vermeld in deze omzendbrief is niet van toepassing
op het intergemeentelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid (de interlokale vereniging). Deze
nieuwe procedure past in het kader van de door de Vlaamse Regering gevraagde administratieve vereenvoudiging.

1. Juridische context vrijstelling verkooprecht
Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse overheid volledig bevoegd inzake de materie registratierechten.
Artikel 2.9.6.0.3, eerste lid VCF bepaalt het volgende: “Er wordt een vrijstelling van het verkooprecht verleend

voor : 1° de overdrachten in der minne van onroerende goederen ten algemenen nutte, aan de federale staat, de
gemeenschappen, de gewesten, de gemeenschapscommissies, provinciën, gemeenten, openbare instellingen en aan alle
andere tot onteigening gerechtigde organen of personen; ...”

2. Afschaffing expliciete aanvraag tot “erkenning algemeen nut” ten behoeve van IGS
Tot eind 2016 moest een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, bij een overdracht in

der minne van een onroerend goed, eerst een aanvraag tot erkenning van algemeen nut indienen bij het Agentschap
Binnenlands Bestuur, waarna die een overdracht in de zin van artikel 2.9.6.0.3, eerste lid VCF expliciet van algemeen
nut verklaarde.

Deze expliciete aanvraagprocedure wordt nu afgeschaft (en vervangen door de toepassing van het algemeen
bestuurlijk toezicht). De bevoegde Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft hieromtrent een nieuw administratief
standpunt ingenomen dat op 9 januari 2017 is bekend gemaakt via de webstek van Vlabel en van toepassing is vanaf
21 december 2016. Het luidt als volgt:

“SP nr. 16075 dd. 21.12.2016: De vrijstelling van het verkooprecht, voorzien door artikel 2.9.6.0.3, eerste lid, 1° VCF, voor
een verkrijging door openbare instelling voor algemeen nut, wordt onmiddellijk toegepast, ook al moet het algemeen nut nog worden
erkend of goedgekeurd door een hogere overheid. In de verkrijgingsakte moet wel verklaard worden dat het een verkrijging wegens
algemeen nut betreft.”

http://www.belastingen.vlaanderen.be/sp-16075-verkrijging-door-openbare-instelling-voor-algemeen-nut

Dit betekent dat een intergemeentelijke samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid in eerste instantie zelf
verantwoordelijk is voor de kwalificatie “algemeen nut”, waarna ze zich rechtstreeks tot de notaris kunnen wenden.
Zowel de beslissing als de verkrijgingsakte moeten uitdrukkelijk vermelden dat de verkrijging wegens openbaar nut
geschiedt om van de kosteloze registratie te kunnen genieten. Wanneer tegen deze beslissing niet wordt opgetreden in
het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht heeft dit tot gevolg dat het openbaar nut stilzwijgend wordt erkend.

In voorkomend geval, wanneer een beslissing rond een verkrijging van een onroerend goed van algemeen nut
wordt geschorst of vernietigd met toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht, zal mijn administratie de Vlaamse
Belastingdienst hiervan in kennis stellen, waarna het evenredig recht alsnog kan worden aangerekend aan het
intergemeentelijke samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid.

De omzendbrief kan ook geraadpleegd worden op het volgende internetadres:
http://www.binnenland.vlaanderen.be

L. HOMANS,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/202014]

Avis d’enquête publique. — Projet de plan de gestion des déchets

En application des articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, de l’article 24 du décret du 27 juin 1996 relatif
aux déchets ainsi que de l’article D.46 du Livre Ier du Code de l’Environnement, le Gouvernement wallon a adopté en
première lecture le projet de plan de gestion des déchets.

Conformément à l’article D.29-1 du Livre Ier du Code de l’Environnement, la Région wallonne soumettra
prochainement à enquête publique le projet de plan de gestion des déchets ainsi que les documents associés audit
projet.

L’enquête publique se tiendra du 8 mai 2017 au 21 juin 2017.

Auteur du plan : la DGO3 du Service Public de Wallonie

Autorité compétente : le Gouvernement wallon

Les documents seront consultables dans les administrations communales de Wallonie et sur le site Internet :
environnement.wallonie.be/enquete-dechetsressources
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