
De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde
moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de « FOD Justitie,
Directoraat- generaal Rechterlijke Organisatie – Dienst personeelszaken
– ROJ 212, Waterloolaan 115, 1000 Brussel », worden gericht binnen een
termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het
Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat
zij geslaagd zijn voor het examen voor de griffies en parketten van
hoven en rechtbanken, ingericht door de Minister van Justitie, en dit
voor het ambt waarvoor zij kandidaat zijn.

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te
worden opgemaakt; de brieven mogen in éénzelfde aangetekende
zending worden verstuurd.
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30 JUNI 2006. — Omzendbrief BA/2006-07 betreffende betaald parkeren. — Vrijstelling op 11 juli

Aan de heren provinciegouverneurs,
Ter kennisgeving aan

— de gemeenteraden,
— de burgemeesters,
— de voorzitters van de politiezones,

Vele gemeenten hebben via aanvullende gemeentelijke verkeersreglementen gekozen voor het systeem van betaald
parkeren als instrument van hun parkeerbeleid.

Gewoonlijk wordt daarbij voor de gebruikers van parkeerplaatsen waarvoor betaald moet worden in een
vrijstelling van betaling voorzien op zon- en feestdagen.

Het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van
de Vlaamse Gemeenschap heeft 11 juli aangewezen als feestdag van de Vlaamse Gemeenschap.

Het lijkt mij dan ook evident dat op die dag de vrijstelling van betaling van toepassing is.

In bepaalde gemeenten bestaat daarover enige verwarring. Zo werd mij gemeld dat sommige gebruikers van
parkeerplaatsen waarvoor betaald moet worden op 11 juli toch geverbaliseerd werden.

Daarom wil ik de gemeenten verzoeken de nodige duidelijkheid hierover te scheppen binnen hun reglementering.
Daarnaast moet, conform de vereisten van artikel 27.3 van de verkeersreglementering, de melding dat op 11 juli niet
betaald hoeft te worden, duidelijk aangebracht worden op de parkeerautomaten.

Ik verzoek u, mijnheer de gouverneur, om de gemeenten en politiezones zo spoedig mogelijk kennis te geven van
deze omzendbrief en de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad op te nemen in het volgende
nummer van het Bestuursmemoriaal.

Volledigheidshalve zend ik aan alle gemeentebesturen rechtstreeks een afschrift van deze omzendbrief.

Deze omzendbrief kan ook geraadpleegd worden via het internet op het volgende adres:
htpp://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/omzend.htm

M. KEULEN,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

Les candidatures à une nomination dans l’Ordre judiciaire doivent
être adressées par lettre recommandée à la poste au « SPF Justice,
Direction générale de l’Organisation judiciaire – Service du Personnel –
ROJ 212, 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).

Les candidats sont priés de joindre une copie de l’attestation de
réussite de l’examen organisé par la Ministre de la Justice, pour les
greffes et les parquets des cours et tribunaux et ce pour l’emploi qu’ils
postulent.

Une lettre séparée doit être adressée pour chaque candidature; les
lettres peuvent être envoyées dans une même enveloppe.
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