
MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID

[97/12575]

Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties van
werknemers. — Openstaande plaats van een werkend rechter in
sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te
Doornik, ter vervanging van Mevr. Foucart, Yvette

De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te
dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendma-
king van dit bericht.
De voordracht van de kandidaten moeten worden gericht aan het

Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Dienst Arbeidsgerechten,
Belliardstraat 51, 1040 Brussel.
Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een

uittreksel van de geboorteakte gevoegd.

*

[97/12574]

Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties van
werknemers. — Openstaande plaats van een werkend rechter in
sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te
Charleroi, ter vervanging van de heer Henuy, Roland

De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te
dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendma-
king van dit bericht.
De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het

Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Dienst Arbeidsgerechten,
Belliardstraat 51, 1040 Brussel.
Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een

uittreksel van de geboorteakte gevoegd.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[S − C − 97/36043]

31 JULI 1997. — Omzendbrief RO 97/06 over de advisering m.b.t. de verenigbaarheid van ″omlopen voor
wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen″ zoals bepaald in rubriek 32.9, 1˚ en 2˚ van VLAREM I,
Bijlage 1, vastgesteld bij art. 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 26 juni 1996

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Aan de Gouverneur en het College van Bestendig Afgevaardigden
Aan de Administratie Ruimtelijke Ordening

Voorwerp van de omzendbrief

1. Deze omzendbrief betreft de elementen van toetsing voor advisering van de verenigbaarheid van luidruchtige
ontspanningsinrichtingen en activiteiten die als hinderlijk zijn ingedeeld in de tweede of derde klasse volgens de
indelingslijst van het besluit van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de
milieuvergunning (Titel I van het Vlarem rubrieknummer 32) en dus onverminderd de toepassing van dit reglement.
Meer in het bijzonder gaat het binnen die categorie om de activiteiten of inrichtingen met betrekking tot omlopen voor
wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen (rubriek 32.9), zoals gewijzigd bij art. 1 van het besluit van de
Vlaamse regering van 26 juni 1996, die aan volgend profiel beantwoorden :

- er is slechts sprake van een beperkt aantal activiteiten (maximaal drie per jaar)
- de activiteit is van korte duur
- er is geen langdurige impact op de omgeving
- er gaat geen bouwvergunningsplichtige activiteit mee gepaard.

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

[97/12575]

Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives de
travailleurs. — Place vacante d’un juge social effectif au titre de
travailleur employé au tribunal du travail de Tournai, en rempla-
cement de Mme Foucart, Yvette

Les organisations représentatives intéressées sont invitées à présenter
les candidatures à cette fonction conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté royal du 7 avril 1970 et au plus tard dans les trois mois qui
suivent la publication du présent avis.
Ces présentations doivent être adressées au Ministère de l’Emploi et

du Travail, Service des Juridictions du travail, rue Belliard 51, à
1040 Bruxelles.
Les listes seront accompagnées d’un extrait d’acte de naissance pour

chacun des candidats présentés.

[97/12574]

Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives de
travailleurs. — Place vacante d’un juge social effectif au titre de
travailleur ouvrier au tribunal du travail de Charleroi, en rempla-
cement de M. Henuy, Roland

Les organisations représentatives intéressées sont invitées à présenter
les candidatures à cette fonction conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté royal du 7 avril 1970 et au plus tard dans les trois mois qui
suivent la publication du présent avis.
Ces présentations doivent être adressées au Ministère de l’Emploi et

du Travail, Service des Juridictions du travail, rue Belliard 51, à
1040 Bruxelles.
Les listes seront accompagnées d’un extrait d’acte de naissance pour

chacun des candidats présentés.

21199MONITEUR BELGE — 19.08.1997 — BELGISCH STAATSBLAD



Aanleiding
2. Naar aanleiding van de toepassing van de VLAREM-milieuwetgeving en sectoriële normen en onder meer de

verplichte adviesverlening van AROHM in de beroepsprocedure van milieuvergunningen klasse 2 en de gebeurlijke
adviesvraag in andere gevallen, duiken problemen op bij als tijdelijk te omschrijven activiteiten (enkele dagen per jaar)
wat hun verenigbaarheid met de bestemming betreft, zoals die werd vastgelegd in de plannen van aanleg, in het
bijzonder in de gewestplannen.

3. Geregeld werd vastgesteld dat in deze zaken zondermeer negatief geadviseerd werd. Tot nu toe werd er van
uitgegaan dat deze activiteiten of inrichtingen onverenigbaar zijn met andere bestemmingen dan die van de gebieden
voor dagrecreatie. Motocross bijvoorbeeld, is geen landbouwactiviteit of industrieel of ambachtelijk bedrijf en werd tot
nog toe als niet verenigbaar beschouwd met de bestemming agrarisch of industriegebied. Er werd daarbij geen
onderscheid gemaakt tussen activiteiten of inrichtingen die wel aan het onder punt 1 vermeld profiel beantwoorden en
inrichtingen of activiteiten die dat niet doen.

4. Nadere studie van het KB van 28 december 1972 betreffende inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en gewestplannen en de daar bij horende toelichting, doet echter besluiten dat het in de eerste
plaats de bedoeling is werken en handelingen met een langdurige bodembezettende impact te reglementeren. De in
deze omzendbrief bedoelde activiteiten mogen per definitie niet het verder rationeel gebruik van de grond in de weg
staan.

Toepassingsveld
5. Gebruik van grond kan op twee manieren de bestemming in het gedrang brengen : doordat de frequentie van

de inname van de ruimte dermate hoog is dat het gebruik waarvoor de grond bestemd is volgens de geldende plannen
van aanleg, onmogelijk wordt gemaakt en anderzijds doordat het - eventueel zelfs eenmalig - gebruik een dergelijke
impact heeft op het terrein dat het terrein zelf ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor het volgens de geldende
plannen van aanleg bestemd is. Wat de tweede manier betreft, kan volgend voorbeeld gegeven worden : een
natuurgebied kan dermate kwetsbaar zijn of verstoord worden dat zelfs een eenmalige motocross de natuurwaarden
(fauna en flora) er voor langere tijd in belangrijke mate aantast en het herstel van de oorspronkelijke toestand er slechts
mogelijk is na verloop van vele jaren of zelfs nooit volledig.

6. In bepaalde bestemmingszones is het niet uitgesloten dat zelfs met in acht name van de verder vermelde
voorwaarden de bedoelde inrichtingen of activiteiten de gehele of gedeeltelijke verdwijning van de natuurwaarden tot
gevolg hebben. Daarom zijn deze activiteiten of inrichtingen in ieder geval strijdig met de bestemming van gebieden
waarin prioriteit gegeven wordt aan natuurwaarden, zijnde natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke
waarde of natuurreservaten, bosgebieden, parkgebieden, agrarische gebieden of andere gebieden met ecologisch
belang en vallei- en brongebieden en landschappelijk waardevolle agrarische gebieden.

7. De vermelde activiteiten of inrichtingen brengen de bestemming niet noodzakelijk in het gedrang mits naleving
van de onder punt 8. vermelde specifiekere voorwaarden in de hierna vermelde gebieden :

- agrarische gebieden zonder bijkomende aanduiding en/of overdruk
- industriegebieden en reservegebieden voor industrie
- buffergebieden langs infrastructuren
- gebieden bestemd voor ander grondgebruik, zijnde :
* militaire domeinen
* gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen
* ontginningsgebieden : voor zover de oorspronkelijke of toekomstige bestemming die door de grondkleur op het

plan is aangegeven één van de hoger in dit punt vermelde gebieden is.
Voorwaarden
8. Hierna volgen de voorwaarden waaraan de betrokken activiteiten of inrichtingen minstens moeten voldoen om

op zijn minst op geen van de twee onder punt 5. vermelde manieren aan de planologische bestemming afbreuk te doen.
Deze voorwaarden zijn niet enkel van toepassing op de eigenlijke activiteit maar ook op de aanhorigheden zoals

bijv. parkeerplaatsen, plaatsen waar het publiek circuleert,...
- de voorwaarden vermeld in punt 1.;
- de activiteit kan slechts een beperkt aantal keren betreffen te beoordelen volgens de draagkracht van het gebied

en de verenigbaarheid met de omgeving en de goede plaatselijke ruimtelijke ordening, rekening houdend met de
bestemming zoals neergelegd in de geldende plannen van aanleg, ook voor de bestemmingsgebieden die palen aan de
zone waarvoor de activiteit wordt aangevraagd of plaats heeft, en nader gespecificeerd verder in deze omzendbrief;

- alle sporen ingevolge de activiteit worden verwijderd binnen de week na de start van de activiteit;
- het terrein wordt achtergelaten in een toestand die minstens beantwoordt aan de toestand waarin de exploitant

van de activiteit het heeft aangetroffen op het ogenblik dat het terrein in gebruik genomen werd;
- geen permanent gebruiksrecht wordt toegestaan aan de exploitant van de inrichting of de beoefenaars van de

activiteit; bijvoorbeeld het huren voor een jaar van een weide in agrarisch gebied door een motorclub.
- de activiteit plaatsheeft op akkerland in agrarisch gebied slechts na de oogstperiode en slechts tot op het ogenblik

dat soortgelijk akkerland, rekening houdend met de weersomstandigheden, opnieuw dient klaar gemaakt voor de teelt
van gewassen;

- de grondwatertafel mag niet verstoord worden en ook de bodemstructuur dient gerespecteerd en in de
oorspronkelijke staat hersteld;

- de activiteit kan maximaal 3 maal per jaar plaats hebben aangezien dit overeenstemt met de indeling volgens de
milieuhygiënewetgeving (zie punt 1) Deze omzendbrief betreft immers enkel inrichtingen die in de tweede en derde
klasse zijn ingedeeld en gaat bijgevolg om een motocrossomlopen die maximum 3 maal per jaar kunnen ingericht
worden.

Overgangsregeling
9. De richtlijnen vervat in deze omzendbrief zijn bedoeld als overgangsregeling. Ten gepasten tijde zal bij de

wijziging van de gewestplannen nagegaan worden in welke gebieden recreatief medegebruik verder verankerd kan
worden. Aan de gemeentebesturen wordt gevraagd om met deze problematiek ook bij de opmaak van gemeentelijke
plannen van aanleg rekening te houden.

Brussel, 31 juli 1997.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer
en Ruimtelijke Ordening,

Eddy Baldewijns.
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