
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2023/10046]
Notariaat. — Vacante betrekkingen

Notaris ter standplaats te :
- Scherpenheuvel: 1 (in associatie)
- Aubel: 1
- Leuze-en-Hainaut: 1 (in associatie)
De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe

van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan
“FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL – RECHTERLIJKE
ORGANISATIE – DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTARISSEN -
GERECHTSDEURWAARDERS – ROJ 011, WATERLOOLAAN, 115,
1000 BRUSSEL”, binnen een termijn van een maand na de bekendma-
king van de vacature in het Belgisch Staatsblad.

De kandidaten worden tevens verzocht een kopie van de kandida-
tuur te richten aan de dienst HR Magistratuur – notarissen –
gerechtsdeurwaarders, langs elektronische weg (e-mail :
vacatures.not@just.fgov.be).

Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk aangetekend schrijven,
in tweevoud, te worden gericht.

Bij dit schrijven moeten de door het koninklijk besluit van 30 decem-
ber 1999 (B.S. 8 januari 2000) gewijzigd door het koninklijk besluit van
12 maart 2009 (B.S. 22 april 2009), bepaalde bijlagen, eveneens in
tweevoud, worden gevoegd. Een exemplaar moet in origineel worden
afgeleverd, het tweede mag een fotokopie zijn.

1° een getuigschrift van goed gedrag en zeden daterend van na de
bekendmaking van de vacante standplaats;

2° een verklaring op erewoord van de kandidaat waaruit de
periode(s) en de plaats(en) van tewerkstelling in het notariaat blijken;

3° een gedetailleerd curriculum vitae houdende voor de uitoefening
van het notarisambt relevante informatie (middels het modelformulier,
beschikbaar in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2004 of via www.e-
notariaat.be);

4° in de gevallen bedoeld door artikel 43, §§ 11, 12 en 13, van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, een
eensluidend verklaard afschrift van het getuigschrift van de vereiste
taalkennis.

Overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van
30 juli 2001 betreffende de mededeling van de vergoeding voor de
overname van een notariskantoor, organiseert de Nationale Kamer van
Notarissen een informatievergadering op 26 januari 2023 vanaf 17:00
uur in de lokalen van het Notarishuis te Brussel, Bergstraat 30-32.

De kandidaat-notarissen die aan de voorwaarden voldoen om op de
vacante plaatsen van notaris te worden benoemd, kunnen de vergade-
ring bijwonen op vertoon van hun identiteitskaart.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2022/34336]

16 NOVEMBER 2022. — Omzendbrief MOW 2022/001 betreffende de gemeentelijke machtiging voor praalwagens

Aan de burgemeesters

Sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens zijn de
bepalingen van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan
de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (hierna: KB Technische
Eisen) slechts gedeeltelijk van toepassing op voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische
manifestaties, als voldaan is aan bepaalde voorwaarden.

Deze omzendbrief heeft tot doel die voorwaarden nader te verduidelijken.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2023/10046]
Notariat. — Places vacantes

Notaire à la résidence de :
- Scherpenheuvel: 1 (en association)
- Aubel: 1
- Leuze-en-Hainaut: 1 (en association)
Les candidatures à une nomination de notaire doivent, à peine de

déchéance, être adressées par lettre recommandée à la poste “SPF
JUSTICE, DIRECTION GENERALE DE L’ORGANISATION JUDI-
CIAIRE – HR MAGISTRATURE – NOTAIRES – HUISSIERS DE
JUSTICE – ROJ 011, BOULEVARD DE WATERLOO, 115,
1000 BRUXELLES”, dans un délai d’un mois à partir de la publication
de la vacance au Moniteur belge.

Les candidats sont également priés de faire parvenir une copie de la
candidature au service RH Magistrature – notaires – huissiers de justice,
par la voie électronique (e-mail : vacatures.not@just.fgov.be).

Une candidature séparée doit être adressée, en double exemplaire et
par recommandé, pour chaque place postulée.

La candidature comprend, également en double exemplaire, les
annexes déterminées par l’arrêté royal du 30 décembre 1999 (M.B.
8 janvier 2000) modifié par l’arrêté royal du 12 mars 2009 (M.B. du
22 avril 2009). Un exemplaire doit être délivré en original, le second
peut être une photocopie.

1° un certificat de bonne vie et mœurs établi postérieurement à la
publication de la résidence vacante;

2° une déclaration sur l’honneur du candidat mentionnant les
période(s) et lieu(x) d’occupation dans le notariat

3° un curriculum vitae détaillé contenant des informations utiles
pour l’exercice de la fonction notariale (via le formulaire type
disponible au Moniteur belge du 30 juillet 2004 ou www.e-notariat.be);

4° dans les cas visés à l’article 43, §§ 11, 12 et 13, de la loi du
15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, une copie
certifiée conforme du certificat de connaissance linguistique requise.

Conformément à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juillet 2001 rela-
tif à la communication de l’indemnité de reprise d’une étude notariale,
la Chambre Nationale des Notaires organise une séance d’information
le 26 janvier 2023 à partir de 17:00 heures dans les locaux de la Maison
des notaires à Bruxelles, rue de la Montagne, 30-32.

Les candidats-notaires remplissant les conditions pour être nommés
aux places vacantes de notaire pourront y assister sur présentation de
leur carte d’identité.
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1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze omzendbrief heeft betrekking op zelfrijdende voertuigen die worden gebruikt als praalwagen, voertuigen die
een praalaanhangwagen trekken1 en praalaanhangwagens, die voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° ze begeven zich slechts uitzonderlijk op de openbare weg voor een van de volgende doeleinden:

a) om deel te nemen aan behoorlijk toegelaten folkloristische manifestaties;

b) om deel te nemen aan proefritten met het oog op die manifestaties;

c) om zich naar die manifestaties te begeven;

2° ze bewegen zich voort met een snelheid van ten hoogste 25 km per uur;

3° ze voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging.

Voertuigen die praalwagens trekken of praalaanhangwagens die niet uitsluitend gebruikt worden voor de
doeleinden, vermeld in punt 1°, vallen buiten het toepassingsgebied van deze bepaling en moeten voldoen aan alle
toepasselijke bepalingen van het KB Technische Eisen2.

Voertuigen die zich voortbewegen aan een snelheid van meer dan 25 km/u, vallen eveneens buiten het
toepassingsgebied van deze bepaling en moeten voldoen aan alle toepasselijke bepalingen van het KB Technische Eisen.

De voorwaarde, vermeld in punt 3°, is ingegeven door de noodzaak om een vorm van controle te organiseren om
na te gaan of praalwagens of praalaanhangwagens in overeenstemming zijn met de voorschriften van de
reglementering die erop van toepassing is. De gemeentelijke machtiging is alleen vereist voor voertuigen die niet
voldoen aan de normale technische voorschriften die opgenomen zijn in het KB Technische Eisen en gebruik willen
maken van voormelde vrijstellingen.

Praalwagens of praalaanhangwagens die gebouwd zijn op een reglementair voertuig dat voldoet aan alle
toepasselijke technische voorschriften en in voorkomend geval, reglementair gekeurd zijn, vallen buiten het
toepassingsgebied van de gemeentelijke machtiging en kunnen zich, net zoals elk ander voertuig, vrij op de openbare
weg begeven. De voorwaarden, vermeld in punt 1° en 2°, zijn op dergelijke voertuigen evenmin van toepassing. Die
voertuigen moeten zich wel houden aan het verbod om aan de buitenkant van een motorvoertuig gevaarlijke
versierselen of enig toebehoren aan te brengen die de gevolgen van ongevallen kunnen verergeren, vermeld in
artikel 81.6 Wegcode3.

2 TOEPASSELIJKE TECHNISCHE BEPALINGEN

Onder de voorwaarden, vermeld onder punt 1 ‘Toepassingsgebied’, zijn de zelfrijdende praalwagens of de
voertuigen die een praalaanhangwagen trekken, alleen onderworpen aan de volgende bepalingen van het KB
Technische Eisen:

1° artikel 44 (ruitenwissers);

2° artikel 45 (reminrichting);

3° artikel 54 (verbindingen tussen voertuigen);

4° artikel 70 (blustoestellen en gevarendriehoek).

De praalaanhangwagens zijn, onder dezelfde voorwaarden, volledig vrijgesteld van het KB Technische Eisen.

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer
mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 m, moeten de hierna vermelde lichten gebruikt
worden4:

1° vooraan: een wit of geel licht;

2° achteraan: een rood licht;

3° de omtreklichten, vermeld in artikel 30.4 Wegcode als het voertuig meer dan 2,5 meter breed is.

Deze bepaling geldt evenwel niet binnen het door de gemeente afgebakende traject van de manifestatie.

3 GEMEENTELIJKE MACHTIGING

Het is verboden om zich met een praalwagen of praalaanhangwagen die niet voldoet aan de bepalingen van het
KB Technische Eisen, op de openbare weg te begeven tenzij de organisator van de verplaatsing of de bestuurder in het
bezit is van een gemeentelijke machtiging.

De machtiging wordt aangevraagd bij en uitgereikt door de gemeente waar de praalwagen of praalaanhangwa-
gens gewoonlijk gestald is voorafgaandelijk aan de eerste verplaatsing op de openbare weg van het voertuig.

Er moet voor elke praalwagen of praalaanhangwagen een afzonderlijke machtiging worden verleend, tenzij die
deel uitmaakt van een sleep, waarvoor één machtiging volstaat.

De machtiging wordt verleend voor een periode van maximum zes maanden en vervalt van rechtswege als er
wijzigingen worden aangebracht aan het voertuig die invloed kunnen hebben op de technische voorschriften die erop
van toepassing zijn. In voorkomend geval moet een nieuwe machtiging aangevraagd worden.

De organisator van de verplaatsing of de bestuurder brengt de gemeente die de machtiging heeft uitgereikt,
minstens tien werkdagen voor het gebruik van de praalwagen of praalaanhangwagen op de hoogte van de
voorgenomen verplaatsing. In de gevallen, vermeld onder punt 4 ‘Uitzonderlijk vervoer’, wordt in voorkomend geval
het voorgenomen traject toegevoegd.
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De gemeentelijke machtiging ontslaat de organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen niet
van de verplichting om de toepasselijke reglementaire voorschriften na te leven, noch van de verantwoordelijkheid om
de nodige voorzorgen inzake veiligheid te treffen.

4 UITZONDERLIJK VERVOER
Praalwagens of praalaanhangwagens kunnen, door hun constructie of ondeelbare lading, de afmetingen, de eigen

massa, de massa onder de assen of de massa in beladen toestand, die zijn bepaald in het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en in het technisch reglement, overschrijden.

Daardoor moet het vervoer ermee in voorkomend geval gecatalogeerd worden als uitzonderlijk vervoer in de zin
van artikel 2, 6° van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van
bijzonder wegtransport (hierna: decreet bijzonder wegtransport).

Er is echter geen vergunning vereist voor het uitzonderlijk vervoer met de praalwagens of praalaanhangwagens
die voldoen aan de eerste en tweede voorwaarde, vermeld onder punt 1 ‘Toepassingsgebied’. Het uitzonderlijk vervoer
met een praalwagen of praalaanhangwagen vindt in voorkomend geval plaats onder leiding van de natuurlijke
persoon of de rechtspersoon die het uitzonderlijk vervoer uitvoert.

Toch blijft het risico bestaan dat de doorgang van de praalwagen of de praalaanhangwagen in het gedrang komt
door bepaalde constructies (bruggen, tunnels, rotondes enzovoort) of door groenbeplanting of inrichtingen langs de
kant van de weg (elektrische leidingen, gebouwen enzovoort) of kan de breedte van het voertuig een gevaar inhouden
voor de andere weggebruikers als de breedte van de openbare weg of de rijstroken het inhalen of kruisen in alle
veiligheid niet toelaat. Het uitvoeren van bepaalde manoeuvres kan eveneens een risico inhouden, meer bepaald op
plaatsen waar het probleem van de dode hoek zich stelt.

Het komt de organisator van de verplaatsing of de bestuurder dan ook toe om alle maatregelen te nemen die
vereist zijn om beschadiging van de openbare weg, van zijn aanhorigheden, van de erin liggende kunstwerken en van
de aanpalende eigendommen te voorkomen evenals om de veiligheid van de andere weggebruikers te garanderen.

Het wordt aangeraden om altijd het traject van de verplaatsing grondig te verkennen om na te gaan of het vervoer
met de praalwagen of praalaanhangwagen mogelijk is. Voor trajecten waarvan de eindbestemming buiten een straal
van 25 kilometer van de gemeente die de machtiging heeft uitgereikt, ligt, voegt de organisator van de verplaatsing of
de bestuurder het traject dat zal worden gevolgd om de proefrit uit te voeren of de bestemming te bereiken en terug
te keren, toe aan de aanmelding bij de gemeente. In voorkomend geval moet de aanmelding, vermeld onder punt 3
‘gemeentelijke machtiging’, gebeuren uiterlijk tien werkdagen voor het gebruik van de praalwagen of praalaanhang-
wagen.

5 LADING
De organisator van de verplaatsing of de bestuurder moet er onder meer op toezien dat de lading van het voertuig

niet van die aard is dat ze de gevolgen van een ongeval kan verergeren en moet in voorkomend geval bepaalde zaken
demonteren of beschermen en inpakken zodat die niet langer spits of scherp zijn of uitsteken5.

Een demonteerbare inrichting zoals versieringen wordt in deze context gelijkgesteld met lading.
Brussel, 16 november 2022.

L. PEETERS
Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken

Nota’s
1 Als in de verdere tekst gesproken wordt over praalwagens, wordt daaronder zowel de zelfrijdende praalwagens

als de niet-reglementaire voertuigen die een praalaanhangwagen trekken, begrepen.
2 Er wordt op gewezen dat ook de verplichtingen die voorvloeien uit de wet van 21 november 1989 betreffende de

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en het Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende
het rijbewijs onverkort van toepassing zijn.

3 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg (hierna: Wegcode)

4 artikel 30 Wegcode
5 cfr. art. 45 Wegcode
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