MONITEUR BELGE — 21.05.1999 — BELGISCH STAATSBLAD
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre
de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de
Notre Ministre de l’Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la
Justice, de Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Secrétaire
d’Etat à la Sécurité,
Nous avons arrêté et arrêtons :
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Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze
Minister van Volksgezondheid, Onze Minister van Buitenlandse Zaken,
Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Onze Minister van
Justitie, Onze Minister van Landsverdediging en Onze Staatssecretaris
voor Veiligheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er. L’article 73, alinéa 1er de l’arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire, est remplacé par la disposition suivante :

Artikel 1. Artikel 73, eerste lid van het koninklijk besluit van
23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, wordt vervangen als volgt :

« Les examens médicaux et psychologiques portent sur les normes et
tests indiqués à l’annexe 6 et sont subis dans les centres médicopsychologiques régionaux de l’Office communautaire et régional de la
Formation professionnelle et de l’Emploi, du « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et de l’Office régional
bruxellois de l’Emploi. Les coûts des centres et les honoraires du
médecin et du psychologue sont à charge du candidat. ».

« De medische en de psychologische onderzoeken slaan respectievelijk op de normen en tests aangeduid in bijlage 6 en gebeuren in de
gewestelijke medico-psychologische centra van de « Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi »,
van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
en van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. De
kosten van de centra en de erelonen van de geneesheer en de
psycholoog zijn ten laste van de kandidaat. ».

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1998.
Art. 3. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Secrétaire d’Etat à la
Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1998.
Art. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Staatssecretaris voor Veiligheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 7 mei 1999.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre de l’Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE

De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA

De Minister van Volksgezondheid,
M. COLLA

Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DE RYCKE

De Minister van Buitenlandse Zaken,
E. DE RYCKE

La Ministre de l’Emploi et du Travail,
Mme M. SMET

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
Mevr. M. SMET

Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS

Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET

De Minister van Landsverdediging,
J.-P. PONCELET

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,
J. PEETERS

De Staatssecretaris voor Veiligheid,
J. PEETERS
c

F. 99 — 1429
[C − 99/14133]
7 MAI 1999. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du
1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains
disques, signalisations et plaques, prescrits par le règlement
général sur la police de la circulation routière

Le Ministre de l’Intérieur et le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, notamment l’article 1er, modifié par les lois des
21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière, notamment l’article 41.3.2., modifié
par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 7 mai 1999;
Vu l’arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations et plaques, prescrits par le
règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les
arrêtés ministériels des 15 avril 1980, 25 mars 1987, 26 novembre 1997
et 9 octobre 1998;
Vu l’association des gouvernements de région à l’élaboration du
présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;

N. 99 — 1429
[C − 99/14133]
7 MEI 1999. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel
besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van
bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven
zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

De Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris
voor Veiligheid,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd
bij de wetten van 21 juni 1985 en 20 juli 1991;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op
artikel 41.3.2., gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 1987
en 7 mei 1999;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling
van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die
voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 15 april 1980,
25 maart 1987, 26 november 1997 en 9 oktober 1998;
Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
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Considérant que l’arrêté royal du 7 mai 1999 modifiant l’arrêté royal
du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière habilite les surveillants de chantiers, tant des
autorités publiques que d’entreprises privées, à donner des indications
aux usagers, de même qu’à arrêter la circulation au moyen d’un disque;
que l’on doit immédiatement fixer quelles sont les caractéristiques de ce
disque afin de prendre les mesures de sécurité nécessaires,

Overwegende dat het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer de werfopzichters, zowel
van de openbare overheid als van de privé ondernemingen, de
bevoegdheid geeft om aan weggebruikers aanwijzingen te geven
alsmede het verkeer stil te leggen met behulp van een schijf; dat
onverwijld moet vastgelegd worden welke de karakteristieken van
deze schijf zijn om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen,
Besluiten :

Arrêtent :
Article 1er. Dans l’intitulé de l’article 2 de l’arrêté ministériel du
1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques,
signalisations et plaques, prescrits par le règlement général sur la police
de la circulation routière modifié par les arrêtés ministériels des
15 avril 1980, 25 mars 1987, 26 novembre 1997 et 9 octobre 1998, les mots
« et les chefs de groupes » sont remplacés par les mots « , les chefs de
groupes et les surveillants de chantiers ».

Artikel 1. In het opschrift van artikel 2 van het ministerieel besluit
van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde
schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 15 april 1980, 25 maart 1987, 26 november 1997 en 9 oktober 1998, worden de woorden « en de groepsleiders »
vervangen door de woorden « , de groepsleiders en de werfopzichters ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 7 mei 1999.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre de l’Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE

De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. VAN DEN BOSSCHE

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,
J. PEETERS

De Staatssecretaris voor Veiligheid,
J. PEETERS
c

F. 99 — 1430
[C − 99/14134]
7 MAI 1999. — Arrêté ministériel relatif à la signalisation
des chantiers et des obstacles sur la voie publique

N. 99 — 1430
[C − 99/14134]
7 MEI 1999. — Ministerieel besluit betreffende het signaleren
van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Le Ministre de l’Intérieur et le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

De Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris
voor Veiligheid,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, notamment l’article 1er, modifié par les lois des
21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière, notamment l’article 60.2.;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd
bij de wetten van 21 juni 1985 en 20 juli 1991;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op
artikel 60.2.;
Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat dit besluit één van de essentiële maatregelen is
waartoe de Minister van Vervoer en de Staatssecretaris voor Veiligheid
hebben besloten in het kader van het urgentieprogramma om de
veiligheid van het wegvervoer te verhogen; dat heel wat ongevallen,
waarvan sommige ernstig en met dodelijke afloop, gebeurd zijn ter
hoogte van werken op de openbare weg en dat het bijgevolg
noodzakelijk is de minimale signalisatie van deze werken te verbeteren;
dat bovendien beter rekening moet gehouden worden met de veiligheid van de zwakke weggebruikers; dat deze maatregelen zonder
verwijl moeten uitgevaardigd worden,

Vu l’association des gouvernements de région à l’élaboration du
présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant que le présent arrêté est une des mesures essentielles
arrêtées par le Ministre des Transports et le Secrétaire d’Etat à la
Sécurité dans le cadre du programme d’urgence visant à accroı̂tre la
sécurité du transport par route; que de nombreux accidents, dont
certains graves et mortels, sont survenus à hauteur de chantiers sur la
voie publique et qu’il convient de renforcer la signalisation minimale
desdits chantiers; qu’il convient en outre de mieux prendre en compte
la sécurité des usagers faibles; que ces mesures doivent être prises sans
délai,
Arrêtent :
CHAPITRE Ier. — Signalisation des chantiers
Article 1er. Dispositions générales.

Besluiten :
HOOFDSTUK I. — Signaleren van werken
Artikel 1. Algemene bepalingen.

1.1. La signalisation des chantiers doit être assurée avec le plus grand
soin et maintenue, pendant toute la durée des travaux dans un état de
propreté tel qu’elle reste identifiable par les usagers.

1.1. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de
meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken zuiver en
instandgehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers
identificeerbaar blijft.

1.2.1. En vue de garantir la sécurité de la circulation, l’autorisation
prévue à l’article 78.1.1. du règlement général sur la police de la
circulation routière peut, outre les mesures imposées par le présent
arrêté, prévoir une signalisation routière complémentaire.

1.2.1. Ter verzekering van de veiligheid van het verkeer mag de
toelating, voorzien in artikel 78.1.1. van het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, naast de door dit besluit opgelegde
maatregelen, aanvullende verkeerstekens voorzien.

L’autorisation doit se trouver sur le chantier, et doit être présentée à
toute réquisition de l’autorité compétente.

De toelating moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op
elk verzoek van de bevoegde overheid.

1.2.2. Les travaux ne peuvent commencer que si la signalisation a été
placée.

1.2.2. Het werk mag slechts beginnen wanneer de signalisatie
aangebracht is.

