
MINISTERIE VAN JUSTITIE

[98/09379]

Rechterlijke Orde

Bekendmaking van een openstaande plaats :
— voorzitter van de arbeidsrechtbank te Brugge.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde
moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de
heer Minister van Justitie, Bestuur Rechterlijke Orde, Dienst Personeels-
zaken, 3/P/R.O. I., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn
van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch
Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).
Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden

gericht.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[98/35547]

Departement Leefmilieu en Infrastructuur
6 APRIL 1998. — Omzendbrief ML/9 betreffende de problematiek rond verwaarlozing, verval en sloping

Aan de heer C. Paulus, Gouverneur van de provincie Antwerpen,
Aan Mevr. H. Houben-Bertrand, Gouverneur van de provincie Limburg,
Aan de heer L. De Witte, Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
Aan de heer L. Balthazar, Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen,
Aan de heer P. Breyne, Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.

Mevrouw de Gouverneur,
Mijnheer de Gouverneur,

Het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet
van 22 februari 1995 legt de eigenaars en vruchtgebruikers van een beschermd monument of van een in een beschermd
stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed de verplichting op om het in goede staat te behouden en het niet te
ontsieren, te beschadigen of te vernielen.

De burgemeesters zijn ertoe gehouden het nodige toezicht over de naleving van deze bepaling uit te oefenen en
de eigenaar te wijzen op zijn verplichting tot onderhoud, zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van
17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten
en stads- en dorpsgezichten.

Een zorgvuldige toepassing van deze bepalingen zal in gewone omstandigheden verwaarlozing en verval kunnen
voorkomen zodat de openbare veiligheid op geen enkel ogenblik in het gedrang komt.

Aangezien een toestand van verval niet zelden een proces is dat reeds jaren aan de gang is, kan dan ook tijdig
worden opgetreden.

Slechts in uitzonderlijke en niet te voorkomen gevallen (brand, blikseminslag ...) is het mogelijk dat een sloping
niet altijd kan vermeden worden.

Vooraleer deze beslissing genomen wordt, dienen in elk geval alle andere mogelijkheden uitgeput te zijn.
Maatregelen die de burgemeester kan nemen indien de toestand van verval gevaar oplevert voor de veiligheid zijn

bijvoorbeeld het stutten, verankeren, afdekken, het voor het verkeer afsluiten van de omgeving of het minimaal
demonteren van bepaalde onderdelen die omwille van hun stabiliteit problemen van veiligheid zouden veroorzaken.

De burgemeester dient in ieder geval steeds contact op te nemen met de afdeling Monumenten en Landschappen
vooraleer de sloping te bevelen.

Als in uitzonderlijke en niet te voorkomen gevallen toch tot demontage dient te worden overgegaan, moeten alle
mogelijke maatregelen worden genomen om het beschermd goed te kunnen heropbouwen. Een grondige archeologi-
sche opmeting en een fotografische opname zijn een noodzakelijke voorwaarde. Het is van belang dat de demontage
zorgvuldig gebeurt.

De inachtneming van bovenvermelde richtlijnen zal ongetwijfeld het nu als zo kwetsbare erfgoed ten goede komen
en sluit rechtstreeks aan bij de bepalingen in het decreet.

Ik verzoek U dan ook om de inhoud van deze omzendbrief in het Bestuursmemoriaal van uw provincie te willen
publiceren.

Brussel, 6 april 1998.
L. Martens,

Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn.

MINISTERE DE LA JUSTICE

[98/09379]

Ordre judiciaire

Publication d’une place vacante :
— président du tribunal du travail de Bruges.

Les candidatures à une nomination dans l’Ordre judiciaire doivent
être adressées par lettre recommandée à la poste à M. le Ministre de la
Justice, Administration de l’Ordre judiciaire, Service du Personnel,
3/P/O.J. I., boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, dans un délai
d’un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge
(article 287 du Code judiciaire).
Une lettre séparée doit être adressée pour chaque candidature.
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