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Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

Vraag nr. 6 van de heer de Lobkowicz d.d. 1 September 1989
(Fr.) :

Ophaliag van het huisvuil door de gemeeatea. — Vergoe-
ding.

Als gevolg van het in gebreke blijveh van de huisvuildienst
van de agglomeratie hebben verschillende gemeenten, begin
dit jaar, op eigen kosten die niet tot hun bevoegdheden
behorende dienst moeten verzekeren.

Ik zou graag van de Executieve vernemen hoe die gemeen-
ten ervoor vergoed zullen worden.

Question n° 6 de M. de Lobkowicz du 1" septembre 1989
(Fr.):

Ealevemeat des immoadices par les communes. — Indem-
nite.

A la suite de la defaillance du service de 1'enlevement des
immondices de I'agglomeration, au debut de cette annee,
plusieurs communes ont du organiser, a leurs frais, cette
mission qui ne releve pas de leurs competences.

J'aimerais que 1'Executif me dise comment seront indemni-
sees ces communes?

Vraag nr. 27 van de heer Cauwelier d.d. 24 december 1989
(N.):

Studie- en onderzoeksopdrachten door exterae orga-
aismen.

Het behoort tot de geplogenheden van Executieven en
Ministers dat zij geregeld studie- en onderzoeksopdrachten
toevertrouwen aan instanties buiten hun Kabinet en buiten
de Administratie.

Als lid van de Hoofdstedelijke Raad zou ik het op prijs
stellen mocht ik hierover de nodige informatie bekomen.

Ik ben dan ook zo vrij u volgende vragen te stellen:

1. Weike kontrakten inzake studie- en onderzoeksop-
drachten werden door uw voorgangers van het Brusselse
Gewest (en zijn Staatssecretarissen) afgesloten met weike
private organisaties en/of universitaire centra, die nog een
weerslag hebben op de uitgaven van het Brusselse Gewest in
1989, in 1990 en volgende jaren?

Question n° 27 de M. Cauwelier du 24 decembre 1989 (N.) :

Etudes et recberches conSees a des organismes exterieurs.

Les Executifs et les Ministres ont coutume de confier
regulierement des commandes d'etudes et de recherches a des
organismes exterieurs a leur Cabinet ou a 1'Administrarion.

En tant que membre du Conseil de la Capitale, je
souhaiterais obtenir a ce sujet les informations necessaires.

Je me permets done de vous poser les questions suivantes :

1. Quels sont les contrats de commandes d'etudes et de
recherches conclus par vos predecesseurs de la Region
bruxelloise (et ses Secretaires d'Etat) qui ont encore des
repercussions sur les depenses de la Region bruxelloise en
1989, en 1990 et pour les annees suivantes, et a quels centres
universitaires et/ou organisations privees ont-elles ete
confiees?
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Graag vernam ik per kontrakt:

— de juiste benaming van de kontraktant;
— de titel van de opdracht;
— de looptijd van het kontrakt;
— de bedongen kontraktprijs, uigesplitst per jaar;
— de taal waarin het studieverslag moet gesteld zijn.

2. Weike kontrakten inzake studie- en onderzoeksop-
drachten hebt uzelf afgesloten met weike private organisaties
en/of universitaire centra?

En ook hier vernam ik graag per kontrakt:

— de juiste benaming van de kontraktant;
— de titel van de opdracht;
— de looptijd van het kontrakt;
— de bedongen kontraktprijs, uitgesplitst per jaar;
— de taal waarin het studieverslag moet gesteld zijn.

Je souhaiterais obtenir pour chaque contrat:

— la denomination exacte du contractant;
— 1'intitule de la commande;
— la duree du conttat;
— Ie prix stipule par contrat, ventile par annee;
— la langue dans laquelle Ie rapport doit etre redige.

2. Quels sont les contrats de commandes d'etudes et de
recherches que vous avez conclus personnellement et a quels
centres universitaires et/ou organisations privees ont-ils ere
confies?

Je souhaiterais obtenir ici aussi pour chaque contrat;

— la denomination exacte du contractant;
— 1'intitule de la commande;
— la duree du contrat;
— Ie prix stipule par contrat, ventile par annee;
— la langue dans laquelle Ie rapport doit etre redige.

Vraag nr. 28 van de heer Drouart d.d. 14 december 1989
(Fr.) :

Milieuhinder in woonzone.

De vennootschap IRVAI, Missionarissenlaan 5 te Ander-
lecht is gelegen in een zone die op het sectorplan als
woonzone aangeduid is. Verscheidene inwoners van de straat
klagen over milieuhinder die door de bedrijvigheid van zo'n
vennootschap wordt veroorzaakt.

Zou de heer Minister-President zo vriendelijk willen zijn
op de volgende vragen te antwoorden?

1. Mag een dergelijke vennootschap haar bedrijvigheden
in een woonzone uitoefenen?

2. Houdt die vennootschap zich aan de verschillende
wetten en reglementen, in het bijzonder die van de bouw?

3. Hebben de bevoegde diensten de jongste jaren een
onderzoek gedaan wat de bedrijvigheid van de vermelde
vennootschap betreft?

4. Zo ja, weike waren de conclusies van het onderzoek en
welk gevolg werd eraan gegeven ?

5. Weike maatregelen zullen er worden getroffen om de
swoners te beschermen tegen de huidige aanslagen op hetbewoners te

milieu ?illpn ?

Question n° 28 de M. Drouart du 14 decembre 1989 (Fr.):

Nuisances a 1'environaement en zone residentielle.

La societe IRVAI, sise avenue des Missionnaires 5, a
Anderlecht est situee dans une zone reprise au plan de secteur
en zone d'habitation. Plusieurs habitants de la rue se
plaignent des nuisances a 1'environnement engendrees par
1'activite d'une telle societe.

Monsieur Ie President et Ministre aurait-il 1'amabilite de
repondre aux questions suivantes :

1. Une telle societe peut-elle exercer ces activites dans une
zone d'habitation?

2. Cette societe respecte-t-elle les divers lois et reglements,
en particulier de la batisse?

3. Une enquete des services competents sur 1'activite de
ladite societe a-t-elle eu lieu ces dernieres annees?

4. Dans 1'arfirmative a la question n° 3, quelles furent les
conclusions de 1'enquete et Ie suivi qui en a resulte ?

5. Quelles seront les mesures prises afin de proteger les
riverains des atteintes actuelles a 1'environnement?

Vraag nr. 38 van de heer de Lobkowicz d.d. 17 januari 1990
(Fr.):

Studieopdrachten,

Kan de geachte Minister me de lijst meedelen van de
v.z.w.'s, maatschappijen, verenigingen, personen,... aan wie
zijn departement in 1989 Studieopdrachten heeft toever-
trouwd, evenals het bedrag dat voor deze opdrachten betaald
werd?

Question n°38 de M. de Lobkowicz du 17 janvier 1990
(Fr.) :

Missions d'etudes.

J'aimerais que 1'honorable Ministre me communique la
liste des a.s.b.L, societes, associations, personnes,... a qui son
departement a confie, en 1989, des missions d'etudes ainsi
que Ie prix paye pour ces missions.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 27 november 1990 (nr. 9)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 27 novembre 1990 (n° 9) 793

Vraag nr. 72 van de heer De Berlangeer d.d. 19 maart 1990
(N.) :

Afvalstoffenwetgeving en Milieu-Effekten-Rapportering.

Waarop wacht de Brusselse Executieve om een ontwerp
van ordonnantie in te dienen over de afvalstoffenwetgeving
en een Milieu-Effekten-Rapportering (MER) gezien deze
teksten reeds tot stand kwamen onder Staatssecretaris Valke-
niers, met voile inspraak van alle betrokken Brusselse
groepen over de taalgrens heen ?

Vermits in deze teksten ook rekening werd gehouden met
de Europese richtlijnen ter zake, zou dit een eerste geste zijn
tegenover de kritiek van EG-commissielid Carlo Ripa Di
Meana.

Vraag nr. 120 van de heer Draps d.d. 15 juni 1990 (Fr.):

Gesubsidieerde werken uitgevoerd voor bet Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest. — Onbetaalde facturen.

Heel wat aannemers die voor het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest werken hebben uitgevoerd beklagen zich tegenwoor-
dig over het feit dat ze nog niet werden betaald, dit soms
voor werken die al lang beeindigd zijn.

Zou de heer Minister me kunnen laten weten waarom
fakturen met betrekking tot voorschotrekeningen werden
vereffend voor werven die op dit ogenblik aan de gang zijn,
terwij'l de dossiers voor werven die soms reeds sinds jaren
beeindigd zijn, volledig geblokkeerd worden?

Het Gewest zou sommige aannemers tientallen miljoenen
verschuldigd zijn, wat de financiele toestand van sommige,
vaak Brusselse, aannemers in gevaar brengt. Er is een totaal
gebrek aan ernst in de aanpak van deze dossiers en het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest verliest aan geloofwaardig-
heid. Er zijn zoveel achterstallige betalingen dat men gewaagt
van een boycot van bepaalde ondernemingen die voortaan
zouden weigeren nog werken aan te nemen voor het Gewest.

Zou de heer Minister me derhalve kunnen laten weten :
1. welk het bedrag is van de nu uitstaande facturen,

hiermee bedoel ik facturen die niet werden betaald hoewel de
werken waarvan sprake werden beeindigd in 1989 of nog
vroeger;

2. waarom deze aannemers niet werden betaald;

3. weike maatregelen er werden getroffen om deze factu-
ren te betalen;

4. binnen weike termijn de aannemers een betaling kun-
nen verwachten;

5. op hoeveel de intresten op achterstallige befalingen
worden geraamd ?

Question n° 72 de M. De Berlangeer du 19 mars 1990 (N.) :

Legislation sur les dechets et rapport sur les incidences en
matiere d'environaement.

Qu'attend 1'Executif bruxellois pour deposer un projet
d'ordonnance relatif a la legislation sur les dechets et un
rapport sur les incidences en matiere d'environnement
(MER), puisque ces textes ont etc elabores lorsque Ie
Secretaire d'Etat Valkeniers etait en fonction avec la pleine
participation de tous les groupes bruxellois concernes, des
deux cotes de la frontiere linguistique ?

Etant donne qu'il a egalement ete tenu compte, dans ces
textes, des directives europeennes en la matiere, ce serait la
un premier geste face aux critiques du commissaire europeen
Carlo Ripa Di Meana.

Question n° 120 de M. Draps du 15 juin 1990 (Fr.):

Travaux subsidies effectues pour la Region de Bruxelles-
Capitale. — Factures impayees.

Actuellement, de nombreux entrepreneurs qui ont realise
des travaux a charge du budget de la Region de Bruxelles-
Capitale se plaignent de ne pas etre payes, et ceci pour des
travaux qui ont ete executes il y a parfois fort longtemps.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me faire savoir, d'une
part, pourquoi des factures relatives a des etats d'avancement
pour des chantiers actuellement en cours ont ete payees, alors
que, pour des chantiers termines parfois depuis des annees,
les dossiers sont completement bloques?

La Region devrait des dizaines de millions a certains
entrepreneurs, ce qui compromet la situation financiere de
certains d'entre eux, qui sont souvent bruxellois. On constate
un manque total de serieux dans Ie traitement de ces dossiers
et il en va de la credibility de la Region de Bruxelles-Capitale.
Les retards sont tenement consequents que 1'on parle d'une
volonte de boycott de" la part de certaines entreprises qui
refuseraient dorenavant de travailler pour la Region.

Aussi, Monsieur ie Ministre pourrait-il me faire savoir :
1. quel est Ie montant des factures actuellement en

souffrance, c'est-a-dire celles qui n'ont pu etre liquidees,
alors que les travaux correspondants ont ete termines en
1989 ou dans les annees anterieures;

2. les raisons pour lesquelles les entrepreneurs n'ont pas
ete payes;

3. les dispositions qui ont ete prises pour payer ces
factures;

4. les delais dans lesquels les entrepreneurs peuvent s'at-
tendre a etre payes;

5. 1'evaluarion du cout que represente pour la Region la
charge des interets de retard, qui seraient conventionnelle-
ment dus ?

Vraag nr. 135 van de heer Debry d.d. 1 juli 1990 (Fr.) :

De toelage voor de renovatie van woningen.

Het besluit van de Executieve van 29 maart 1990 bepaalt
in artikel 6 dat « de woning moet ongezond maar verbeter-
baar verklaard worden door de afgevaardigde van de Minis-
ter » om op een toelage aanspraak te kunnen maken.

Question n° 135 de M. Debry du 1" juillet 1990 (Fr.) :

La prime pour la renovation d'habitations.

L'arrete de 1'Executif du 29 mars 1990 precise en son
article 6 que pour pouvoir faire 1'objet d'une prime, « 1'habi-
tation doit etre declaree insalubre ameliorable par Ie delegue
du Ministre ».
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Weike criteria bepalen de definitie van « ongezond maar
verbeterbaar »?

Kan een premie worden verkregen voor de installatie- of
vervangingswerken van de warmwaterproduktie voor sani-
tair gebruik of voor de verwarming met zonneenergie?

Le Ministre pourrait-il me communiquer les criteres de
definition d'« insalubre ameliorable »?

Par ailleurs, les travaux relarifs a 1'installation ou au
remplacement d'mstallation de production d'eau chaude
sanitaire ou de chauffage utilisant 1'energie solaire sont-ils
subsidiables dans le cadre de cette prime?

Vraag nr. 158 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 juli 1990
(Fr.);

Uitnodigingen van de leden van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad op de plechtigheden van 21 juli.

De leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad werden
vorig jaar op geen enkele plechtigheid uitgenodigd, gehouden
naar aanleiding van de nationale feestdag.

Ongetwijfeld verklaart het feit dat 21 juli en de datum van
de eedaflegging van de regionale Raadsleden dicht bij elkaar
lagen gedeeltelijk deze toestand.

Naar aanleiding van mijn schriftelijke vraag die ik een jaar
geleden ter zake stelde, vond de geachte Minister nog andere
goede redenen om deze vergetelheid te verantwoorden (1).

De regionale Raadsleden werden net als vorig jaar ook dit
jaar niet op de plechtigheden uitgenodigd. Graag kende ik de
redenen die nu deze toestand verklaren.

Question n° 158 de M. de Lobkowicz du 25 juillet 1990
(Fr.) :

Invitations des membres du Conseil de la Region de
Brnxelles-Capitale aux ceremonies du 21 juillet.

Les membres du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale n'ont ete invites, 1'an dernier, a aucune des ceremo-
nies organisees a 1'occasion de la fete nationale.

Sans doute, la proximite de la date du 21 juillet de celle de
la prestation de serment des Conseillers regionaux expliquait
en partie cette situation.

Suite a ma question ecrite posee, il y a un an, a ce sujet,
1'honorable Ministre-President trouvait encore d'autres bon-
nes raisons pour justifier cet oubli (').

Les Conseillers regionaux n'etant pas plus convies cette
annee que 1'an passe a ces ceremonies, pourrais-je connaltre
les raisons qui, aujourd'hui subsistent encore pour expliquer
cette situation ?

(') Vraag nr. 1 van 4 augustus 1989. (') Question n° 1 du 4 aout 1989.

Vraag nr. 169 van de heer Drouart d.d. 17 augustus 1990
(Fr.) :

Vornungs- en vervolmakingscursussen ia stedebouw geor-
ganiseerd door de Koning Boudewijn-Stichting.

In het jaarverslag van de Koning Boudewijn-Stichting kan
men lezen dat deze stichting in samenwerking met de
Executieve vormings- en vervolmakingscursussen heeft geor-
ganiseerd in stedebouw. Ze gingen van start tijdens het eerste
semester van 1990.

Kan de heer Minister op volgende vragen antwoorden :

1. Tot wie richt zich deze vormingscursus?
2. Wie heeft deelgenomen (aantal personen, titel)?
3. Waaruit bestaat de vorming?
4. Wat is eventueel de financiele bijdrage van het Gewest?

Question n° 169 de M. Drouart du 17 aout 1990 (Pr.) :

L'organisation d'une session de formation en urbanisme
pour la Fondation Roi Baudouin.

Dans le rapport annuel 1989 de la Fondation Roi Bau-
douin, on peut y lire que cette fondation a organise en
collaboration avec 1'Executif une session de formation et de
perfectionnement en urbanisme. Celle-ci a debute dans le
courant du premier semestre 1990.

Monsieur le Ministre-President pourrait-il repondre aux
questions suivantes :

1. A qui s'adresse cette session de formation?
2. Qui y a participe (nombre de personnes, qualification)?
3. En quoi consiste la formation?
4. Quelle est la participation financiere eventuelle de la

Region?

Vraag nr. 190 van de heer Vandenbossche d.d. 24 September
1990 (N.):

Vormiagscursus ia het gemeeatelijke management.

Op 9 augustus 1990 werd medegedeeld dat het Brusselse
Gewest vanaf de maand oktober een vormingscursus in het
gemeentelijk management organiseert voor ambtenaren van
niveau 2. De reden hiertoe is dat de Brusselse regio binnen
5 jaar een tekort met ambtenaren niveau 1 zou te kampen
hebben.

Question n° 190 de M. Vandenbossche du 24 septembre
1990 (N.):

Cows de formation a la gestion communale.

Le 9 aout 1990, il a ete signale que la Region bruxelloise
organisera, a partir du mois d'octobre, un cours de forma-
tion a la gestion communale pour des fonctionnaires de
niveau 2 parce que, dans 5 ans, elle serait confrontee a un
manque de fonctionnaires de niveau 1.
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De vormingscursus in gemeentelijk management bestrijkt
3 jaar. Er worden 240 lesuren gepland a rato van 6 uren per
week.

Er wordt medegedeeld dat eike Brusselse gemeente 5 kan-
didaten mag voorstellen en waarbij een selektiejury 30 cur-
sisten weerhouden. Kunnen de heren Ministers mij medede-
len weike criteria er worden gehanteerd bij de uiteindelijke
keuze van de 30 cursisten. Weike verdeelsleutel wordt
gehanteerd?

Er is eveneens een grote bezorgdheid bij het Nederlandsta"
lig gemeentelijk personeel, weike van oordeel is dat zij weinig
of geen kans maken. Er blijkt medegedeeld dat het cursus-
pakket, zoals voorgesteld aan de ambtenaren, enkel het
lesblok statistiek en informatica in het Nederlands wordt
gegeven.

Kunnen de Ministers mij mededelen weike criteria zij
hanteren om de gelijkbehandeling van de Vlaamse ambtena-
ren te waarborgen?

Le cours de formation a la gestion communale s'etend sur
3 annees. Deux cent quarante heures de cours sont prevues a
raison de 6 heures par semaine. •

Chaque commune bruxelloise peut presenter 5 candidats
parmi lesquels un jury de selection retiendra 30 participants
aux cours. Messieurs les Ministres peuvent-ils me dire quels
sont les criteres retenus pour le choix final des 30 partici-
pants et quelle est la cle de repartition?

Le personnel communal neerlandophone s'inquiete egale-
ment parce qu'il estime que ses perspectives de selection sont
minces, sinon nulles. Selon les informations donnees, il
s'avere que, sur 1'ensemble des cours proposes aux fonction-
naires, seuls les cours de statistique et d'informatique sont
donnes en neerlandais.

Les Ministres peuvent-ils m'informer des criteres dont ils
font usage pour garantir que les fonctionnaires neerlando-
phones soient traites sur un pied d'egalite?

Vraag nr. 194 van de heer Vandenbossche d.d. 3 oktober
1990 (N.):

Aaideg van fietspaden.

Kan de heer Voorzitter mij mededelen wat het totaal
aantal kilometer fietspaden is in het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest?

Kan de Minister mij mededelen of er nieuwe fietspaden
zijn voorzien in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest?

Kunnen deze gegevens opgesplitst worden per gemeente?

Zijn verkeersdeskundigen betrokken bij het ontwerpen
van nieuwe fietspaden?

Question n° 194 de M. Vandenbossche du 3 octobre 1990
(N.):

Amenagement de pistes cyclables.

Monsieur le Ministre-President peut-il m'informer du
nombre total de kilometres de pistes cyclables dans la Region
de Bruxelles-Capitale?

Le Ministre peut-il me dire si de nouvelles pistes cyclables
sont prevues dans la Region de Bruxelles-Capitale?

Y a-t-il moyen de ventiler ces donnees par commune?

Associe-t-on des experts en matiere de circulation a la
conception de nouvelles pistes cyclables?

Vraag nr. 197 van de heer Drouart d.d. 5 oktober 1990
(Fr.) :

Publskatie « Brussels Today ».

De Executieve subsidieert het drukken van het tijdschrift
« Brussels Today ».

Wil de heer Minister zo vriendelijk zijn op volgende vragen
te antwoorden ?

1. Wat is de jaarlijkse subsidie die de Executieve toekent
om dit tijdschrift te drukken ?

2. Op weike begrotingspost is de subsidie ingeschreven ?
3. Op hoeveel exemplaren wordt het tijdschrift uitge-

geven ?
4. Wie krijgt het gratis toegezonden ?
5. Hoeveel exemplaren worden ervan verkocht?
6. Weike politieke doelstelling beoogt de Executieve met

de subsidiering van deze publikatie ?

Wat in het bijzonder het laatste nummer betreft, kunt u
mij verklaren waarom er 9 artikels aan de verwezenlijkingen
en de acties van de Executieve worden gewijd hoewel er
slechts in totaal 8 Ministers en Staatssecretarissen zijn ?

Question n° 197 de M. Drouart du 5 octobre 1990 (Fr.) :

La publication « Brussels Today ».

L'impression du periodique « Brussels Today » est subsi-
diee par 1'Executif.

Monsieur le Ministre aurait-il 1'amabilite de repondre aux
questions suivantes ?

1. Quelle est la subvention annuelle que 1'Executif octroie
pour 1'impression de ce magazine ?

2. A quel poste budgetaire est-il inscrit ?
3. Quel est le nombre d'exemplaires edite?

4. A qui est-il envoye gracieusement ?
5. Combien d'exemplaires sont vendus?
6. Quel est 1'objectif politique de 1'Executif en subsidiant

cette publication ?

Plus particulierement en ce qui concerne le dernier nume-
ro, pourriez-vous m'expliquer pour quelle raison le nombre
d'articles consacres aux realisations et actions de 1'Executif
sont au nombre de neuf alors que le nombre total de
Ministres et Secretaires d'Etat est de huit ?
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Waarom krijgt Minister Grijp 2 artikels terwiji zijn
collega's er slechts een krijgen?

Daarenboven, hoewel we er nu de gewoonte van hadden,
hebben 4 Ministers en Staatssecretarissen op 9 vergeten him
foto te plaatsen. Kan de Minister mij geruststellen door te
bevestigen dat dit niet is gebeurd om gezondheidsredenen?

Pour quelle raison, Monsieur Ie Ministre Grijp a-t-il
1'avantage d'avoir deux articles alors que ses condisciples
n'en ont qu'un ?

Par ailleurs, alors qu'on en avait pris I'habitude, quatre
Ministres et Secretaires d'Etat sur neuf ont omis d'y placer
leur photo. Monsieur Ie Ministre pourrait-il me rassurer en
m'affirmant que ce n'est pas pour des raisons de sante qu'une
telle demarche n'a pas ete effectuee?

Vraag nr. 198 van de heer Drouart d.d. 4 oktober 1990
(Fr.):

Geschenkea-cheques aan de ledea van een College.

Ik verneem dat in bepaalde gemeenten de leden van het
College de beslissing zouden hebben genomen zichzelf ge-
schenken-cheques te geven.

Wordt deze praktijk door de toezichthoudende overheid
aanvaard ?

Question n" 198 de M. Drouart du 4 octobre 1990 (Fr.):

L'octroi de cheques-cadeaux aux membres d'un College.

II me revient que dans certaines communes, les membres
du College auraient pris la decision de s'octroyer des
cheques-cadeaux.

Cette pratique est-elle acceptee par la tutelle ?

Vraag nr. 201 van de heer Draps d.d. 5 oktober 1990
(Fr.) :

Premietoekenning van het Brusselse Gewest. — Persoon-
lijke reklame van de Miaister-Voorzitter.

Tijdens de plenaire vergadering van 22 februari jongst-
leden ondervroeg ik de Minister-Voorzitter over de bouw-
werfpanelen met daarop onder andere zijn naam als subsidie-
rende overheid. De heer Minister erkende tijdens de plenaire
vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad dat deze
persoonlijke reklame niet pastte en niet toegelaten of veralge-
meend mocht worden en dat « dit zich niet meer zou
voordoen » (Volledig verslag nr. 17, bladzijde 498).

Het verbaast me dan ook in het tijdschrift met informatie
over de vastgoedsector « Quid Immo », van mei-juni 1990,
een insteekreklame te vinden in verband met de nieuwe
premies voor de herwaardering van woningen, waarbij de
naam van de Minister vermeld wordt voor alle inlichtingen
ter zake, hetgeen nog eens laat geloven dat het « Charles
Picque » is en niet het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest die de
vermelde premies toekent.

Deze persoonlijke reklame wat de toekenhing van premies
betreft, past inderdaad niet en laat geloven dat een politicus
soeverein subsidies of premies kan toekennen of weigeren,
terwiji de aanvragen worden onderzocht door een admini-
stratie die een budget uitvoert dat door onze vergadering
werd goedgekeurd.

Bovendien is het vermelde adres niet dit van het Ministerie
van het Brusselse Gewest, hetgeen zou kunnen laten geloven
dat de Minister-Voorzitter een prive-postbus opende.

Kan de heer Minister-Voorzitter me uitleggen waarom
praktijken voortduren die hij zeif als ontoelaatbaar be-
schouwt en me zeggen wie de tekst meedeelde voor de
insteekreklame in het tijdschrift « Quid Immo »?

Question n° 201 de M. Draps du 5 octobre 1990 (Fr.):

Octroi de prime de la Region bmxelloise. — Publicite
persoaaalisee du Ministre-President.

En seance pleniere du 22 fevrier dernier, j'mterrogeais
Monsieur Ie Ministre-President concernant des panneaux de
chantier sur lesquels figurait entre autres son nom en tant
que pouvoir subsidiant. Monsieur Ie Ministre-President avait
reconnu en seance du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale que cette personnalisation des subsides etait inop-
portune et ne devait pas etre admise ni generalisee et que
« cela ne se reproduira plus ». (Compte rendu integral n° 17,
page 498).

Aussi, je m'etonne de decouvrir dans Ie periodique d'infor-
mations immobilieres « Quid Immo » de mai-juin 1990, une
insertion publicitaire concernant les nouvelles primes a la
rehabilitation d'habitations, mentionnant pour tout renseig-
nement Ie nom de Monsieur Ie Ministre-President, laissant
croire une nouvelle fois que c'est « Charles Picque » et non la
Region de Bruxelles-Capitale qui accorde lesdites primes.

Cette personnalisation de la publicite pour 1'octroi de
primes est effectivement inopportune et fait croire qu'un
homme polirique peut souverainement accorder ou refuser
des subsides ou des primes alors que les demandes sont
examinees par une administration en execution d'un budget
vote par notre assemblee.

De plus, 1'adresse indiquee ne mentionne pas celle du
Ministere de la Region bruxelloise et pourrait laisser croire
que Monsieur Ie Ministre-President a ouvert une boite
postale privee.

Monsieur Ie Ministre-President peut-il m'indiquer pour-
quoi les pratiques qu'il estime lui-meme inadmissibles se
poursuivent et me dire qui a communique Ie texte de
1'insertion publicitaire au periodique « Quid Immo »?
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Vraag nr. 202 van mevrouw Neyts-Uyttebroeck d.d. 5 okto-
berl990(N.):

« Les dossiers bruxellois : Bruxelles, 150 ans de logements
owners et sociaux. »

Bind juli 1990, ontving ik de dossiers 7-8 van « Les
dossiers bruxellois » met als onderwerp « Bruxelles, 150 ans
de logements ouvriers et sociaux ». Deze luxueuze studie is
gedeeltelijk gebaseerd op de « Inventaris van de Volkswonin-
gen te Brussel » door de Sint-Lukasgemeenschap, aangevuld
met eigen kommentaar betreffende het patrimonium en het
belang voor het conserveren van bepaalde gebouwen. Gezien
enerzijds de budgettaire moeilijkheden van ons Gewest en
anderzijds de meer dringende prioriteiten wat betreft het
huisvestingsbeleid, stel ik mij vragen over de opportuniteit
van dit document.

Zonder afbreuk te willen doen aan de inhoud van deze
studie, meen ik te stellen dat het werk thuishoort in een lange
rij van studieprojekten, samengesteld ter ere van kabinetten
en politieke mandatarissen, niet om de eventuele leemten in
het wetenschappelijk onderzoek op te sporen of in te vullen.

Graag kreeg ik van de heer Minister een antwoord op
volgende vragen.

Welk is volgens hem het nut van dit werk in verband met
de sociale huisvestingspolitiek ?

Volgens weike procedure en op basis van weike criteria
gebeurde de toewijzing van het bureau dat de studie heeft
verwezenlijkt?

Graag vernam ik eveneens de met het studiebureau
bedongen kontraktprijs.

Hoe groot is de opiage van dit dossier, en meer algemeen
van de documenten uit deze reeks?

Hoeveel exemplaren werden gratis aangeboden ? Aan wie ?

Hoeveel betalende klanten heeft het werk, en wat is de
totale kostprijs van deze uitgave (ontwerp + druk) na aftrek
van de eventuele inkomsten ?

Bij weike begrotingspost zijn de uitgaven voor dit deel van
voornoemde reeks ondergebracht ?

De heer Minister kan niet ontkennen dat het hier een
materie betreft die van belang is voor beide gemeenschappen
in het Hoofdstedelijk Gewest. Heeft hij dientengevolge een
verklaring voor de eentaligheid van het studieverslag ?

Question n°202 de M™ Neyts-Uyttebroeck du 5 octobre
1990 (N.):

« Les dossiers bruxellois : Bruxelles, 150 ans de logements
ouvriers et sociaux. »

A la fin du mois de juillet 1990, j'ai recu les dossiers 7-8 de
la serie «Les dossiers bruxellois» dont Ie sujet est
« Bruxelles, 150 ans de logements ouvriers et sociaux ».
Cette etude luxueuse se base en partie sur l'« Inventaris van
de Volkswoningen te Brussel » de la Sint-Lukasgemeenschap
auquel sont ajoutes des commentaires originaux sur Ie
patrimoine et 1'interet de conserver certains batiments. Vu les
difficultes financieres de notre Region d'une part, et les
priorites plus urgentes en ce qui concerne la politique du
logement d'autre part, je me pose des questions quant a
1'opportunite de ce document.

Sans vouloir porter prejudice au contenu de cette etude,
mon sentiment est que ce travail s'inscrit dans une longue
serie de projets d'etudes, composes a la gloire de cabinets et
de mandataires politiques et non pas pour depister ou
combler les eventuelles lacunes de la recherche scientifique.

Je souhaiterais que Ie Ministre apporte une reponse aux
questions suivantes :

Quel est, d'apres lui, 1'interet de ce travail dans Ie cadre de
la politique du logement social ?

D'apres quelle procedure et sur la base de quels criteres
a-t-on designe Ie bureau qui a realise cette etude ?

Je souhaiterais egalement etre informee du prix du contrat
negocie avec Ie bureau d'etude.

Quel est Ie tirage de ce dossier et, plus generalement, des
documents de eette serie ?

Combien d'exemplaires ont-ils ete offerts a titre gracieux ?
A qui ? -

Combien Ie travail a-t-il de clients payants et quel est Ie
cout total de cette edition (projet + impression) apres
deduction des recettes eventuelles ?

A quel poste budgetaire les depenses relatives a cette partie
de la serie susmentionnee ont-elles ete imputees ?

Le Ministre ne peut nier qu'il s'agit ici d'une matiere qui
interesse les deux communautes de la Region-Capitale. Peut-
il des lors expliquer 1'unilinguisme du rapport d'etude ?

Vraag nr. 204 van de heer Drouart d.d. 16 oktober 1990
(Fr.):

Het opmaken van de ontwerpplannen van aanleg door
niet-gemeentelifke diensten.

Een college van burgemeester en schepenen mag een
natuurlijke of rechtspersoon, prive of openbaar, belasten met
de opmaak van de ontwerpplannen van aanleg. Deze aanwij-
zing moet echter bij beslissing van de gemeenteraad worden
goedgekeurd (artikel 21, lid 1, van dewet van 29 maart 1962
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de
stedebouw).

Question n° 204 de M. Drouart du 16 octobre 1990 (Fr.) :

L'elaboration des projets de plan d'amenagement en
dehors des services communaux.

Un college des bourgmestre et echevins est autorise a
charger une personne physique ou morale, privee ou publi-
que, de 1'elaboration des projets de plans d'amenagement.
Cette designation passe cependant par la decision du conseil
communal (article 21, alinea I", de la loi du 29 mars 1962
organique de 1'amenagement du territoire et de 1'urbanisme).
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Ik verneem dat een aantal colleges deze ontwerpplannen
door niet-gemeentelijke diensten laten opmaken, om ze
daarna door het personeel van de bevoegde gemeentelijke
dienst te laten ondertekenen.

Deze gang van zaken biedt onder andere het voordeel niet
langs de gemeenteraad om te moeten handelen.

Kan de heer Minister me zeggen of hij eveneens van
dergelijke praktijken op de hoogte werd gebracht ?

Is dit wettelijk toegelaten ?

Zo neen, weike maatregelen kan men treffen tegen de
overheden die deze praktijken toepassen ?

II me revient que certains colleges font elaborer des projets
de plans a 1'exterieur des services communaux pour les faire
ensuite signer par Ie personnel communal competent.

Cette procedure a, entre autres, comme avantage de ne pas
devoir passer devant Ie conseil communal.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me dire s'il a egalement
etc informe de telle pratiques ?

Celle-ci rentre-t-elle dans un cadre legal ?

Dans la negative, queues sanctions peuvent etre prises a
1'encontre des autorites qui 1'utiliseraient ?

Vraag nr. 205 van de heer Drouart d.d. 16 oktober 1990
(Fr.) :

Het opmaken van de ontwerpplannen van aanleg door
niet-gemeentelijke dienstea.

De gemeenten van ons Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
beschikken meestal over het nodige personeel voor het
opmaken van de ontwerpplannen van aanleg. Nochtans ziet
men dat men meer en meer natuurlijke of rechtspersonen,
prive of openbaar, voor het opstellen ervan aanwijst. Dit
verplicht het college van burgemeester en schepenen krach-
tens artikel 21, lid 1, van de wet van 29 maart 1962
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de
stedebouw, de gemeenteraad over de keuze van deze persoon
te doen stemmen.

Kan de heer Minister me zeggen of alle gemeenten een
permanente dienst voor het opmaken van de plannen van
aanleg hebben ?

Zo neen, weike gemeente beschikt dan niet over zulke
dienst ?

Hoe dikwijis werd deze procedure in de loop van de
voorbije twee jaar in eike gemeente aangewend en over weike
natuurlijke of rechtspersonen, prive of openbare personen,
ginghet?

Question n° 205 de M. Drouart du 16 octobre 1990 (Fr.) :

U elaboration des projets de plan d'amenagement en
dehors des services communaux.

Les communes de notre Region de Bruxelles-Capitale ont
Ie plus souvent Ie personnel necessaire a 1'elaboration des
projets de plan d'amenagement. On voit cependant de plus
en plus recourir a la designation de personnes physiques ou
morales, privees ou publiques, pour 1'elaboration de ceux-ci.
Ce recours impose au college des bourgmestre et echevins en
fonction de 1'article 21, alinea I", de la loi du 29 mars 1962
organique de 1'amenagement du territoire et de 1'urbanisme,
de faire voter Ie choix de cette personne par Ie conseil
communal.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me dire si 1'ensemble des
communes possedent un service permettant 1'elaboration des
plans d'amenagement?

Dans la negative, quelle commune ne possede pas ce
service ?

Enfin pour les deux dernieres annees, par commune,
combien de fois fut utilisee cette procedure et en faveur de
quelles personnes physiques ou morales, privees ou publi-
ques?

Minister belast met Financien, Begroring,
Openbaar Ambt

en Exteme Betrelddngen

Ministre des Finances, du Budget,
de la Foncdon publique

et des Relations exterieures

Vraag nr. 55 van de heer Vandenbossche d.d. 24 September
1990 (N.):

'Vormingscursus in het gemeentelijk management.

Op 9 augustus 1990 werd medegedeeld dat het Brusselse
Gewest vanaf de maand oktober een vormingscursus in het
gemeentelijk management organiseert voor ambtenaren van
niveau 2. De reden hiertoe is dat de Brusselse regio binnen
5 jaar met een tekort aan ambtenaren niveau 1 zou te
kampen hebben,

De vormingscursus in gemeentelijk management bestrijkt
3 jaar. Er worden 240 lesuren gepland a rato van 6 uren per
week.

Question n° 55 de M. Vandenbossche du 24 septembre 1990
(N.):

Cows de formation a la gestion communale.

Le 9 aout 1990, il a etesignale que la Region bruxelloise
organisera, a partir du mois d'octobre, un cours de forma-
tion a la gestion communale pour des fonctionnaires de
niveau 2 parce que, dans 5 ans, elle serait confrontee a un
manque de fonctionnaires de niveau 1.

Le cours de formation a la gestion communale s'etend sur
3 annees. Deux cent quarante heures de cours sont prevues a
raison de 6 heures par semaine.
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Er wordt medegedeeld dat eike Brusselse gemeente 5 kan-
didaten mag voorstellen en waarbij een selektiejury 30 cur-
sisten weerhoudt. Kunnen de heren Ministers mij mededelen
weike criteria er worden gehanteerd bij de uiteindelijke keuze
van de 30 cursisten. Weike verdeelsleutel wordt gehanteerd?

Er is eveneens een grote bezorgdheid bij het Nederlands-
talig gemeentelijk personeel, weike van oordeel is dat het
weinig of geen kans rnaakt. Er blijkt medegedeeld dat in het
cursuspakket, zoals voorgesteld aan de ambtenaren, enkel
het lesblok statistiek en informatica in het Nederlands
worden gegeven.

Kunnen de Ministers mij mededelen weike criteria zij
hanteren om de gelijkbehandeling van de Vlaamse ambtena-
ren te waarborgen?

Chaque commune bruxelloise peut presenter 5 candidats
parmi lesquels un jury de selection retiendra 30 participants
aux cours. Messieurs les Ministres peuvent-ils me dire quels
sont les criteres retenus pour Ie choix final des 30 partici-
pants et quelle est la cle de repartition?

Le personnel communal neerlandophone s'inquiete egale-
ment parce qu'il estime que ses perspectives de selection sont
minces, sinon nulles. Selon les informations donnees, il
s'avere que, sur 1'ensemble des cours proposes aux fonction-
naires, seuls les cours de statistique et d'informatique sont
donnes en neerlandais.

Les Ministres peuvent-ils m'informer des criteres dont ils
font usage pour garantir que les fonctionnaires neerlando-
phones soient traites sur un pied d'egalite?

Minister belast met Huisvestmg,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid
Vraag nr. 1 van de heer de Lobkowicz d.d. 8 September 1989

(Fr.):

Vieurgatsesteenweg. — Uithangbord.

Het gebouw nr. 219 aan de Vieurgatsesteenweg wordt,
zoals uit het op het gebouw aangebracht bord blijkt, door de
goede zorgen van het Gewest gerenoveerd.

Ik zou graag vernemen hoe groot de gebruikte letters zijn
op het aan het gebouw aangebrachte bord, dat enerzijds de
realisatie verduidelijkt en anderzijds de naam van de bevoeg-
de minister vermeldt;

wat het verschil rechtvaardigt;

hoe lang deze praktijk van toepassing is.

Ik wens ten slotte dat de nieuwe Executieve me bevestigt
dat ze aan die laakbare praktijk een einde zai maken.

Ministre du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de 1'Eau
Question n" 1 de M. de Lobkowicz du 8 septembre 1989

(Fr.):

Chaussee de Vleurgat. — Panneau d'afSchage.

L'immeuble du 219, chaussee de Vleurgat est en voie de
renovation par les soins de la Region, comme 1'annonce
1'affiche apposee sur le batiment.

J'aimerais connaltre la taille des lettres utilisees sur le
panneau appose sur le batiment pour expliciter la realisation,
d'une part, et pour indiquer le nom du ministre competent,
d'autre part.

J'aimerais savoir ce qui justifie la difference.

J'aimerais que 1'on me dise depuis combien de temps cette
pratique est d'application.

Enfin, je souhaiterais que le nouvel Executif me confirme
qu'il mettra un terme a cette pratique contestable.

Vraag nr. 19 van mevrouw Neyts-Uyttebroeck d.d. 20 fe-
bruari 1990 (N.) :

De schadelijke gevolgen van atmosferische iaversie en de
noodzaak van stelselmatige opsporing en verwittigitig.

Sedert een aantal jaren besteedt men terecht groeiende
aandacht aan de schadelijke gevolgen van atmosferische
inversies. De jongste inversie die zich voordeed begin decem-
ber 1989 heeft ingevolge abnormale ethyleenconcentraties
zowel in Oost-Vlaanderen als in Halle-Vilvoorde zware
schade toegebracht aan in serres gekweekte orchideeen.

Ook voor de mensen kunnen de verhoogde luchtvervuilin-
gen veroorzaakt door atmosferische inversies schadelijk zijn.
Daarenboven lijkt het alsof dit fenomeen zich veelvuldiger
voordoet dan voorheen.

Question n° 19 de M™ Neyts-Uyttebroeck du 20 fevrier 1990
(N.) :

Consequences nefastes de 1'inversion atmospherique et
necessite d'un depistage et d'une information systematiques.

Depuis quelques annees, on consacre a juste titre de plus
en plus d'attention aux effets nefastes des inversions atmo-
spheriques. L'inversion la plus recente s'est produite au
debut du mois de decembre 1989 et a provoque, suite a des
concentrations anormales d'ethylene, des degats importants
aux orchidees cultivees sous serre en Flandre orientale et
dans la region de Hal-Vilvorde.

L'augmentation de la pollution atmospherique provoquee
par ces inversions atmospheriques peut egalement etre nocive
pour les personnes. II semble en outre que ce phenomene se
produise plus souvent qu'auparavant.
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Tot slot hoeft het wellicht geen betoog dat atmosferische
inversie en de vervuiling die ze meestal veroorzaakt, zich niet
storen aan gewestgrenzen. Dit is de reden waarom deze vraag
gericht is tot de nationale Ministers en Staatssecretarissen,
Gemeenschapsministers en leden van de Executieve van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, vanzelfsprekend telkens
langs de geeigende assemblee.

— Acht u het niet mogelijk tussen de Regering en de
Executieven een overleg in te richten over de re treffen
maatregelen ter eventuele voorkoming, doch alleszins ter
stelselmatige opsporing van atmosferische inversie en van de
verhoogde luchtvervuiling die er het gevolg van is ?

— Indien ja, weike iniriatieven nam u om dit overleg te
organiseren, dan wel te bevorderen ?

— Bestaan er richtlijnen voor de stelselmatige informatie
van de bevolking in het algemeen, en van de land- en
tuinbouwondernemers in het bijzonder over het optreden
van inversies en over de mogelijke schadelijke gevolgen ervan
voor mensen en planten ?

— Bestaan er schadevergoedingen voor land- en tuinbou-
wers wier teelten beschadigd zijn door luchtvervuilingen ?
Indien niet, overweegt u dergelijke schadevergoedingen in te
stellen ?

— Bestaan er richtlijnen ter voorkoming van schade voor
mensen en planten, die het gevolg kan zijn van aanhoudende
atmosferische inversies ?

Enfin, il n'est sans doute pas a demontrer que 1'inversion
atmospherique et la pollution qui en est generalement la
consequence ne s'embarrassent pas de frontieres regionales.
C'est la raison pour laquelle cette question s'adresse aux
Ministres et aux Secretaires d'Etat nationaux, aux Ministres
des Communautes et aux membres de 1'Executif de la Region
de Bruxelles-Capitale, chaque fois naturellement par 1'inter-
mediaire de 1'assemblee appropriee.

— Ne jugez-vous pas possible d'organiser une concerta-
tion entre Ie Gouvernement et les Executifs sur les mesures a
prendre en vue eventuellement de prevenir, mais en tout etat
de cause de depister systematiquement 1'inversion atmosphe-
rique et 1'augmentation de pollution atmospherique qui en
decoule ?

— Si tel est Ie cas, quelles initiatives avez-vous prises pour
organiser ou pour favoriser cette concertation ?

— Existe-t-il des directives visant a informer systemati-
quement la population en general et les entrepreneurs
agricoles et horticoles en particulier sur 1'apparition d'inver-
sions et sur leurs eventuels effets nefastes sur les personnes et
les plantes?

— Existe-t-il des indemnites pour les agriculteurs et
horriculteurs dont les cultures ont etc endommagees par la
pollution atmospherique? Dans Ie cas contraire, envisagez-
vous d'instaurer une telle indemnisation ?

— Existe-t-il des directives visant a prevenir les degats
occassionnes aux personnes et aux plantes par la permanence
d'inversions atmospheriques ?

Vraag nr. 38 van mevrouw Neyts-Uyttebroeck d.d. 30 april
1990 (N.):

Brusselse huisvestingsmaatschappijen. — Verplichting tot
tweetafigheid.

Ik verneem dat verschillende Brusselse huisvestingsmaat-
schappijen het blijven vertikken zich in het Nederlands tot
hun huurders te richten. Tegen deze lokale huisvestingsmaat-
schappijen die hardnekkig de verplichtmg tot tweetaligheid
negeren, werd in sommige Brusselse gemeenten klacht neer-
gelegd bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Ondanks
het feit dat deze klachten ontvankelijk en gegrond verklaard
werden, houden de betrokken maatschappijen geen rekening
met deze adviezen. In elk geval gebiedt een klantvriendelijke
houding het hanteren van de taal van de verschillende
huurders.

Een betere dienstverlening zou wellicht ook bijdragen tot
een betere sfeer binnen de woonblokken.

Graag vernam ik of de Minister onderrichtingen in dit
opzicht heeft gegeven?

Obligation de bilin-

Question n° 38 de M°" Neyts-Uyttebroeck du 30 avril 1990
(N.):

Societes bruxelloises du logement. •
guisme.

J'apprends que plusieurs societes bruxelloises du logement
persistent a refuser de s'adresser en neerlandais a leurs
locataires. Plainte a ete deposee dans certaines communes
aupres de la Commission permanente de Controle linguisti-
que contre ces societes locales du logement qui font obstine-
ment fi de 1'obligation de bilinguisme. Bien que ces plaintes
aient ete declarees recevables et fondees, les societes concer-
nees ne tiennent pas compte de ces avis. Une attitude
respectueuse envers Ie client commande en tous cas 1'utilisa-
tion de la langue des differents locataires.

Un meilleur service contribuerait peut-etre egalement a
une meilleure ambiance dans les blocs d'habitation.

Le Ministre peut-il me dire s'il a donne des instructions a
cet egard?

Vraag nr. 43 van mevrouw Nagy d.d. 20 juni 1990 (Pr.):

Geluidshinder veroorzaakt door de aankomst van de SST
te Brussel.

Het trace van de SST vergt een hogere verbinding naar lijn
36; heeft de Executieve gemeten welk effect het door de hoge
berm van de spoorweg gevormde scherm zai hebben op het
geluidsniveau dat door het te bouwen spoor zai worden
veroorzaakt ?

Question n° 43 de M-' Nagy du 20 juin 1990 (Fr.) :

Les nuisances sonores provoquees par 1'arrivee du TGV a
Bruxelles.

Le trace du TGV va necessiter le passage d'une liaison
superieure vers la ligne 36; 1'Executif a-t-il mesure 1'impact
de 1'ecran que constitue le talus du chemin de fer sur le
niveau sonore provenant de la ligne a construire ?
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Tot welk geluidsniveau zai dat leiden ? Hoeveel lawaai zai
men opvangen ?

In weike maatregelen voorziet de Executieve om deze
hinder tot een voor het behoud van de kwaliteit van het
bestaan van de buurtbewoners aanvaardbaar nivau te her-
leiden?

Wat zai dat kosten ?

Wie zai dat betalen : de NMBS of het Gewest?

Vraag nr. 44 van mevrouw Nagy d.d. 22 juni 1990 (Fr.) :

De gevolgen van de doorgang van de SST te Brussel.

De Stratec-studie heeft een zuiver theoretische berekening
gemaakt van het geluidsniveau dat de doorgang van de SST
te Brussel zai veroorzaken.

Indien men de inwoners in de stad wil behouden, moet de
bescherming van de kwaliteit van het milieu in ons stedelijk
gewest voorrang krijgen.

Bijgevolg is het zeer belangrijk de geluidsimpact van de
SST over het geheel van zijn Brusselse trace te meten, om de
hinder te kunnen verhelpen.

Beschikt de Minister over gegevens met betrekking tot de
geluidsimpact per uur of per week en daarbij rekening
houdend met een waarschijniijke verhoging van het SST-
verkeer te Brussel?

Hoe zai de Minister dit opvangen, in geval deze gegevens
niet gekend zouden zijn?

Vraag nr. 45 van mevrouw Nagy d.d. 20 juni 1990 (Fr.) :

Bescherming van het Moeraske, bedreigd door de SST.

Het Moeraske wordt door de Brusselaars erkend voor zijn
ecologische, educatieve en ontspanningswaarde. Het trace
van de SST, zoals voorgesteld door de NMBS en bestudeerd
door Stratec, laat niet toe dit landschap te behouden. Aldus
zai een hoekje natuur in de stad worden vernield. Wat, en
daar bent u het zeker met mij eens, mijnheer de Minister-
Voorzitter, een vergissitig zou zijn.

Weike alternatieven worden door de Executieve aan de
NMBS voorgesteld ? Heeft de Executieve de mogelijkheid
bestudeerd het stuk trace van de SST tussen het vormingssta-
tion van Schaarbeek en het centrum van Haren te overdek-
ken, wat het Moeraske zou beschermen en opwaarderen ?

Het Waalse en het Vlaamse Gewest hebben financiele
compensaties gekregen voor de doorgang van de SST en
kredieten om maatregelen te nemen ter bescherming van het
milieu. Waarom wordt Brussel niet op dezelfde manier
behandeld, in het bijzonder om absoluut noodzakelijk maat-
regelen te treffen om een door de Brusselse Hoge Raad voor
het natuurbehoud erkend natuurreservaat te beschermen?

Quels sont les hypotheses de niveau sonore qui sera cree;
du bruit qui sera percu ?

Quels sont les mesures prevues par 1'Executif pour reduire
ces nuisances a des niveaux admissibles pour la sauvegarde
de la qualite de vie des riverains ?

Quels sont les couts prevus ?

A qui en incombera la charge : a la SNCB; a la Region ?

Question n° 44 de M" Nagy du 22 juin 1990 (Fr.) :

L'inddence du passage du TGV a Bruxelles.

L'etude Stratec fait un calcul purement theorique du
niveau de bruit que va entramer Ie passage du TGV a
Bruxelles.

Or, dans notre region urbaine, la sauvegarde de la qualite
de 1'environnement doit etre une priorite si 1'on veut assurer
que les habitants ne quittent la ville.

II est des lors tres important de bien mesurer 1'impact
sonore du TGV sur 1'ensemble de son trace bruxellois afin de
pouvoir remedier aux nuisances.

Le Ministre a-t-il des donnees concernant 1'impact sonore
par tranche horaire ou semaine-horaire et ceci en prevoyant
1'augmentation probable du trafic TGV a Bruxelles?

Au cas ou ces donnees ne seraient pas connues, le Ministre
peut-il me dire comment il envisage de combler cette lacune?

Question n° 45 de M"' Nagy du 20 juin 1990 (Fr.) :

La preservation du site du Moeraske, menace par le TGV.

Le site du Moeraske est reconnu pour sa valeur ecologi-
que, educative et de loisir par les Bruxellois. Le trace du TGV
tel que propose par la SNCB et etudie par Stratec, ne
permettra pas la sauvegarde de ce site. Un coin de nature en
ville serait ainsi detruit. Ce qui, vous en conviendrez avec
moi. Monsieur le Ministre-President, constituerait une aber-
ration.

Quelles sont les alternatives proposees par 1'Executif a la
SNCB? L'Executif a-t-il mis a 1'etude la possibility de
recouvrir le troncon TGV entre la gare de formation de
Schaerbeek et le centre de Haren, ce qui protegerait et
valoriserait le site du Moeraske ?

Les Regions wallonne et flamande ont obtenu des compen-
sations financieres au passage du TGV et des credits pour les
mesures en faveur de la protection de 1'environnement.
Pourquoi Bruxelles ne beneficie-t-elle pas de ce meme
traitement, en particulier en ce qui concerne les mesures
indispensables a la sauvegarde d'une reserve naturelle recon-
nue par le Conseil superieur bruxellois pour la protection de
la nature ?

101
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Vraag nr. 46 van mevrouw Nagy d.d. 20 juni 1990 (Fr.) :

De hinder veroorzaakt door de SST-werf.

De Brusselaars ondervinden de meeste hinder van grote
werven, soms zeifs met dramatische gevolgen. Zeer dikwijis
wordt op het vlak van de werf te weinig informatie gegeven
door de verantwoordelijken wat de duur, de schadevergoe-
dingen, de werkindeling evenals de controle erop betreft.

De bewoners in de omgeving van de SST-lijnen lopen de
kans een nieuwe belangrijke werf te moeten meemaken.

De Stratec-studie zwijgt over het geluidseffect verbonden
aan de SST-werken. Deze studie zou nochtans zowel voor de
spoorwerken als voor de inrichting van de stations moeten
uitgevoerd worden.

In weike maatregelen heeft de Minister-Voorzitter voor-
zien voor de uurregeling van de « luidruchtige » werkzaam-
heden?

Wie zai dat controleren? Tot wie kunnen de buurt-
bewoners zich richten waneer ze klachten hebben?

Weike instantie zai de coordinatie op de werf verzorgen
tussen de verschillende bettokkenen : NMBS, gemeenten,
wegen, enz., om de kans op een hoog risico voor ongeval,
zoals dramatisch gebeurde op de werf van ICC, te vermin-
deren.

Question n° 46 de M°" Nagy du 20 juin 1990 (Fr.):

Les nuisances provoquees par Ie chantier TGV.

Les grands chantiers sont une des principales nuisances
que les Bruxellois doivent subir, avec des consequences
parfois dramatiques. Tres souvent, c'est au niveau du
chantier que peu d'informations sont donnees par les respon-
sables quant a la duree, aux dedommagements, aux horaires
des travaux ainsi qu'a leur controle.

Les riverains des lignes TGV risquent de faire 1'experience
d'un nouveau chantier important.

L'etude Stratec est muette en ce qui concerne 1'impact
sonore des travaux lies au TGV. Cette etude devrait se faire
tant pour les travaux sur les voies que pour 1'amenagement
des gares.

Le Ministre-President a-t-il prevu des mesures concernant
les horaires des travaux « bruyants »; quelles sont-elles?

Qui en assurera le controle? Ou pourront s'adresser les
riverains qui auraient des reclamations?

Quelle sera 1'instance qui coordonnera les differents
acteurs concernes par les chantiers; SNCB, communes,
routes, etc.? Ceci dans le but de reduire la probability d'un
risque majeur d'accident comme cela a ete dramatiquement
le cas pour le chantier du CIC.

Vraag nr. 47 van mevrouw Nagy d.d. 20 juni 1990 (Fr.):

Geluidshinder veroorzaakt door de doorgang van de SST
te Brussel.

De doorgang van de SST te Brussel zai op 25 m van de
spoorweg een geluidsniveau van 75,6 decibel veroorzaken,
dit wil zeggen een verhoging met 2 decibel ten opzichte van
de bestaande toestand. Of een verhoging met ongeveer 60 %
van de akoestische druk, wat voor de buurtbewoners pijniijk
zou kunnen zijn.

Weike maatregelen zai de achtbare Minister treffen om
deze geluidshinder te verminderen?

Hoeveel zouden deze maatregelen kosten?

Zai de NMBS of het Gewest deze kosten dragen? Wat is de
verdeelsleutel van de gewestelijke kredieten om de negatieve
gevolgen van de SST op het milieu te bestrijden?

Question n° 47 de M°" Nagy du 20 juin 1990 (Fr.):

Les nuisances soaores engesidrees par le passage da TGV.

Le passage du TGV a Bruxelles va entralner a 25 metres
des voies un niveau sonore de 75,6 decibels, c'est-a-dire un
accroissement de 2 decibels par rapport a la situation
existante. Soit une augmentation de pres de 60 % de la
pression acoustique, ce qui risque d'etre douloureusement
percu par les habitants riverains.

L'honorable Ministre-President peut-il me dire quelles
sont les mesures qu'il a envisage pour reduire ces nuisances
sonores?

A combien estime-t-il les couts entrames par ces mesures?

Seront-elles a charge de la SNCB ou de la Region? Quelle
est la cle de repartition prevue pour les credits regionaux en
matiere de lutte centre les impacts negatifs du TGV sur
1'environnement?

Vraag nr. 50 van de heer Garcia d.d. 25 juni 1990 (N.) :

Vergunning afgeleverd en coatroles uitgevoerd door het
BIAI.

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer wordt een aantal
niet onbelangrijke taken inzake afvalwaterproblematiek toe-
vertrouwd op basis van artikel 44 van de wet van 16 juni
1989 houdende diverse institutionele hervormingen. Immers
voegt dit artikel een aantal bepalingen toe aan de wet van

Question n° 50 de M. Garcia du 25 juin 1990 (N.):

Autorisatioas accordees et controles effectues par 1'IBGE.

L'lnstitut bruxellois pour la gestion de 1'environnement se
voit confier, sur la base de 1'article 44 de la loi du 16 juin
1989 portant diverses reformes institutionnelles, une serie de
taches non negligeables en matiere de problemarique des
eaux usees. En effet, cet article ajoute a la loi du 26 mars
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26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewate-
ren tegen verontreiniging (kaderwet inzake afvalwaterpro-
blematiek) eigen aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Een van deze bepalingen betreft de invoering van artikel
32septies dat bepaalt: « In deze wet wordt voor het Brussel-
se Hoofdstedelijk Gewest het woord 'Waterzuiveringsmaat-
schappij' vervangen door de woorden 'Brussels Instituut
voor Milieubeheer' ».

Gelet op deze bepaling dient artikel 5, § 1, 3° alinea, van de
wet van 26 maart 1971, als volgt gelezen : « Voor het lozen
van ander dan normaal afvalwater in de openbare riolen
alsmede voor alle lozing van afvalwater in de wateren
bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt de vergunning verleend
door de directeur van het Brussels Instituut voor Milieu-
beheer ».

In dit verband had ik graag een overzicht gewenst van de
stand van zaken.

— Hoeveel bedrijven lozen ander dan normaal afvalwater
op de openbare riolering, op collector, op oppervlaktewater,
en hoeveel beschikken over een lozingsvergunning?

— Hoeveel bedrijven lozen huishoudelijk afvalwater op
oppervlaktewater en hoeveel beschikken over een lozingsver-
gunning ?

— Hoeveel bedrijven lozen koelwater op oppervlaktewa-
ter en hoeveel beschikken over een lozingsvergunning ?

— Hoeveel bedrijven behandelen hun geloosde afvalwa-
ters in een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie ?

Werd bovengenoemde inventarisatie uitgevoerd aan de
hand van de bestaande dossiers bij de vroegere bevoegde
administratie, met name de administratie voor natuurlijke
hulpbronnen en leefmilieu ?

In hoeverre werden alle bestaande dossiers reeds door deze
administratie aan het BIM overgemaakt ?

Aanvragen tot het bekomen van een lozingsvergunning.

— Hoeveel aanvragen tot het bekomen van een lozings-
vergunning werden reeds ingediend bij het Brussels Instituut
voor Milieubeheer?

— Hoeveel nog te behandelen lozingsvergunningsaanvra-
gen werden aan het BIM overgemaakt door de bevoegde
administratie ?

Uitvoeren van controles ter plaatse.

— Hoeveel lozingsvergunningen werden reeds afgeleverd
door de directeur van het instituut ? Hoeveel dossiers zijn er
thans nog in behandeling ?

— Werden er reeds klachten met betrekking tot waterver-
ontreiniging ingediend bij de BIM ?

— Hoeveel nog in behandeling zijnde klachten werden
overgemaakt door de vroegere bevoegde administratie ?

— Hoeveel controles werden op vraag of op eigen initia-
tief reeds doorgevoerd met betrekking tot controle van de
waterkwaliteit of met betrekking tot de controle van de

Werden er reeds processen-verbaal van monstername of
processen-verbaal van overtreding vastgesteld ? Werden hier-
toe reeds de nodige ambtenaren beedigd ?

1971 sur la protection des eaux de surface centre la pollution
(loi cadre en matiere de problematique des eaux usees) un
certain nombre de dispositions qui s'appliquent specifique-
ment a la Region de Bruxelles-Capitale.

Une de ces dispositions concerne 1'insertion de 1'article
32septies qui stipule : « Dans la presente loi, les mots 'societe
d'epuration des eaux, sont remplaces, pour la Region de
Bruxelles-Capitale, par les mots 'Institut bruxellois pour la
gestion de 1'environnement' ».

Vu cette disposition, il y a lieu de lire 1'article 5, § I",
alinea 3, de la loi du 26 mars 1971, comme suit: « L'autori-
sation de deversement d'auttes eaux usees dans les egouts
publics ainsi que 1'autorisation de tout deversement d'eaux
usees dans les eaux visees a 1'article I", premier alinea, est
delivree par Ie directeur de 1'Institut bruxellois pour la
gestion de 1'environnement.

A cet egard, je souhaiterais avoir un apercu de la situation.

— Combien d'entreprises deversent-elles des eaux usees
autres que les eaux usees normales dans les egouts publics,
dans des collecteurs, dans des eaux de surface et combien
disposent d'une autorisation de deversement ?

— Combien d'entreprises deversent-elles des eaux usees
domestiques dans les eaux de surface et combien disposent
d'une autorisation de deversement ?

— Combien d'entreprises deversent-elles de 1'eau de re-
froidissement dans les eaux de surface et combien disposent
d'une autorisation de deversement ?

— Combien d'entreprises traitent-elles dans leur propre
installation d'epuration des eaux les eaux usees qu'elles
deversent ?

L'inventaire susmentionne a-t-il ete realise a 1'aide des
dossiers existant aupres de 1'ancienne administration compe-
tente en la matiere, ^ savoir 1'administration des ressources
naturelles et de 1'environnement ?

Dans quelle mesure tous les dossiers existants ont-ils deja
ete transferes par cette administration a 1'IBGE ?

Demandes d'octroi d'une autorisation de deversement.

— Combien de demandes d'octroi d'une autorisation de
deversement ont-elles deja ete deposees aupres de 1'Institut
bruxellois pour la gestion de 1'environnement ?

— Combien 1'administration competente a-t-elle transfere
a 1'IBGE de demandes d'autorisation de deversement encore
a traiter ?

Execution de controles sur place.

— Combien d'autorisations de deversement ont-elles deja
ete delivrees par Ie directeur de 1'institut? Combien de
dossiers sont-ils actuellement encore en traitement ?

— Des plaintes concernant la pollution de 1'eau ont-elles
deja ete deposees aupres de 1'IBGE ?

— Combien 1'administration precedemment competente
a-t-elle transmis de plaintes encore en traitement ?

— Combien de controles de la qualite de 1'eau ou relatifs a
des autorisations de deversement ont-ils deja ete effectues,
sur demande ou d'initiative ?
lozingsvergunningen ?

Des proces-verbaux de prelevement d'echantillons ou
d'infraction ont-ils deja ete etablis? Les fonctionnaires
necessaires ont-ils deja ete assermentes a cette fin ?



804 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 27 november 1990 (nr. 9)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — 27 novembre 1990 (n° 9)

Vraag nr. 52 van de heer Cools d.d. 9 juli 1990 (Fr.) :

Uitgave van brochures en organisatie van manifestaties. —
Beroep op maatschappijen voor public relations.

Heeft uw Ministerie of uw Kabinet, sedert u uw functie
hebt opgenomen, een beroep gedaan op maatschappijen voor
public relations of maatschappijen voor advies inzake com-
municatie voor de uitgave van brochures of folders of voor
de organisatie van verschillende manifestaties ?

Kunt u mij voor ieder geval aanduiden wie uw Departe-
ment of Kabinet daarvoor heeft aangesproken, met weike
maatschappij een contract werd gesloten en voor welk
bedrag ?

Hebt u voor elk geval afzonderlijk een beperkte of een
openbare aanbesteding georganiseerd om deze markt toe te
kennen ?

Question n° 52 de M. Cools du 9 juillet 1990 (Pr.) :

Edition de brochures et organisation de manifestations. -
Concerns de sodetes de relations publiques.

Monsieur Ie Ministre, pouvez-vous m'informer si, depuis
votre entree en fonction, votre Departement ou votre Cabi-
net ont eu recours, pour 1'edition de brochures, de depliants,
pour 1'organisation de manifestations diverses,... au con-
cours de societes de relations publiques ou de conseil en
communication ?

Pouvez-vous m'indiquer dans chaque cas a qui votre
Departement ou votre Cabinet a eu recours, avec quelle
societe un contrat a etc conclu et pour quel montant ?

Pouvez-vous egalement preciser cas par cas si un appel
d'offre restreint ou un appel d'offre public a ete organise
pour 1'octroi de ce marche de services ?

Vraag nr. 60 van de heer Adriaens d.d. 27 augustus 1990
(Fr.) :

Fluoridering van bet leidingwater.

Uit vele wetenschappelijke studies komt naar voor dat de
opname van een zwakke dosis fluor een doeltreffend bescher-
mend middel is tegen tandcaries, vooral voor kinderen wier
gebit zich nog vormt. In verscheidene buurlanden (Neder-
land, Scandinavie...), wordt preventief fluor aan het leiding-
water toegevoegd.

Na een kort experiment in de jaren 50 voegt de BIWM in
het Brusselse Gewest geen fluor meer toe aan het leidingwa-
ter. Epidemiologische enquetes tonen echter aan dat het heel
slecht gesteld is met de gezondheidstoestand van het gebit
van de Brusselse kinderen.

Kan de heer Georges Desir, Minister belast met het
Waterbeleid, me zeggen welk standpunt hij ter zake in-
neemt? Werd het toevoegen van fluor aan het Brusselse
drinkwater bestudeerd ?

Wordt het Observatiecentrum voor Gezondheidszorg be-
last met het verzamelen van gegevens ter zake ? Wordt eraan
gedacht het probleem voor te leggen aan de Overlegcommis-
sie voor de Gezondheidszorg ?

Wat antwoordt u aan diegenen die filosofische bezwaren
hebben tegen het feit dat men aan de bevolking verplicht
verdeelt hetgeen ze beschouwen als een geneesmiddel met
mogelijke neveneffecten ?

Question n° 60 de M. Adriaens du 27 aout 1990 (Fr.);

La ffuoration de 1'eau de distribution.

U ressort de nombreuses etudes scienrifiques que la prise de
fluor a faible dose est un moyen efficace de protection centre
la carie dentaire, particulierement chez les enfants qui
forment leur dentition. Dans plusieurs pays voisins (Pays-
Bas, Scandinavie...), du fluor est ajoute a 1'eau de distribution
dans un but de prevention.

Apres une breve experience dans les annees 50, aucune
fluoration de 1'eau de distribution n'est operee par la CIBE en
Region bruxelloise. Or, des enquetes epidemiologiques indi-
quent que 1'etat de la sante dentaire des enfants bruxellois est
assez mauvais.

Monsieur Ie Ministre Georges Desir, charge de la Politique
de 1'eau, peut-il me dire quelle est sa position en la matiere ?
La fluoration des eaux de distribution bruxelloises a-t-elle ete
etudiee ?

L'Observatoire de la Sante est-il charge de recueillir des
donnees dans Ie domaine? Est-il envisage de soumettre Ie
probleme a la Commission consultative de la Sante ?

Quelle est la reponse que vous apportez a ceux qui voient
des objections d'ordre philosophique dans Ie fait de distri-
buer a la population et de maniere obligatoire ce qu'ils
considerent comme un medicament pouvant avoir certains
effets secondaires ?

Vraag nr. 62 van de heer Guillaume d.d. 31 augustus 1990
(Fr.):

Bijdrage van het Gewest voor de verbetering van het
rioolnet te Schaarbeek.

Ingevolge herhaaldelijke overstromingen in de jaren 80
in de buurt Wolles-Chome te Schaarbeek had de heer
Valkeniers, toen Staatssecretaris voor het Brusselse Gewest,
ter gelegenheid van een overleg met de betrokken personen in
december 1988, aan de gemeentelijke overheid van Schaar-
beek evenals aan de inwoners beloofd dat het Brusselse
Gewest een maximale bijdrage zou leveren om het rioolnet
van deze buurt te verbeteren.

Question n° 62 de M. Guillaume du 31 aout 1990 (Fr.)

Intervention de la Region en favour de 1'amelioration du
reseau d'egouts a Scbaerbeek.

Suite a des inondations repetees, intervenues dans les
annees 80 dans Ie quartier Wolles-Chome a Schaerbeek,
Monsieur Valkeniers, a 1'epoque Secretaire d'Etat a la
Region bruxelloise, a 1'occasion d'une concertarion avec les
personnes concernees en decembre 1988, avail promis aux
autorites communales Schaerbeekoises ainsi qu'aux habi-
tants que la Region bruxelloise interviendrait au maximum
en faveur de 1'amelioration du reseau d'egouts de ce quartier.
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Hij had ondermeer de intentie te kennen gegeven de bouw
van een stormbekken Fr. Courtenslaan volledig te subsidie-
ren (6.000 m3) en beide andere werken, namelijk het water
draineren op het kerkhof van Sint-Joost en de verbinding van
de riool « boerenhol » met deze van de Camille Wollesstraat
zoveel mogelijk te subsidieren.

Maar, tenzij ik mij vergis, werd in de uitgavenbegroting
van het Gewest voor 1990 geen enkel krediet voorzien in die
zin of voor deze buurt (titel II waterbeleid).

Zou de heer Minister mij kunnen mededelen of hij
overweegt van het idee een dergelijk krediet op te nemen
definitief af te zien of, integendeel, hij dit krediet later in de
gewestelijke begroting denkt in te schrijven?

U avait notamment marque son intention d'accorder des
subsides couvrant integralement la construction d'un reser-
voir d'orage avenue Fr. Courtens (6.000 m3) et de subsidier
au maximum les deux autres travaux, a savoir Ie relevement
des eaux du cimetiere de Saint-Josse et la jonction de 1'egout
« boerenhol » avec celui de la rue Camille Wolles.

Or, sauf erreur de ma part, aucun credit dans ce sens et
pour ce quartier n'a ete prevu dans Ie budget des depenses de
la Region pour 1990 (titre II politique de 1'eau).

Monsieur Ie Ministre pourrait-il m'indiquer s'il envisage
d'abandonner definitivement 1'idee de 1'inscription d'un tel
credit du, au contraire, s'il compte quand meme' inscrire
ulterieurement ce credit au budget regional?

Vraag nr. 64 van de heer Huygens d.d. 13 September 1990
(Fr.):

Kwaliteit van het water bij de verbruiker.

Men kan niet ontkennen dat het water, dat van de
BfwM wordt afgetapt, van uitstekende kwaliteit is. Toch
stelt men al te vaak vast dat de kwaliteit van dit water
verslechterd is nadat het door de huishoudelijke installaties
van de verbruikers is gestroomd.

Dit is in twee opzichten schadelijk :
1. Op het vlak van de volksgezondheid, wat bijvoorbeeld

het gevaar voor saturnisme betreft, als gevolg van oude loden
leidingen.

2. Op het vlak van de financiele opbrengst van de
openbare verdeling van drinkwater, waarvoor enorme inves-
teringen worden gedaan en weike aan waarde zouden
kunnen verliezen als gevolg van de laatste meters slechte
leiding bij de verbruiker.

Op de vergadering van de commissie voor milieuzaken van
28 maart 1990 heeft u gesproken over een akkoord met het
BIWD om eike drie maand de resultaten te bezorgen van
chemische, fysisch-chemische en bacteriologische analyses.

Het spreekt voor zich dat een vergelijking tussen, enerzijds
de kwaliteit van het water dat aan de geabonneerden wordt
geleverd en, anderzijds, het water dat uit de kraan stroomt
een nauwkeurige indicator kan zijn wat de staat van de
huishoudelijke waterverdelingsinstallaties betreft, alsook in-
zake de localisatie van de wijken waar er afwijkingen
opduiken.

Zou u me de volgende gegevens kunnen verstrekken :

1. De resultaten van deze analyses per distributiegebied
wat de volgende chemische bestanddelen {monsterneming bij
de aanvoer) betreft:
— de belangrijkste anionen en kationen: Na, Ca, Ng,

HCOa, Cl, N03, S04, SIO;;
— de volgende minder belangrijke bestanddelen : Pb, Zn,

Cd, Cu;
— de volgende fysisch-chemische parameters : hardheid,

geleidingsvermogen en zuurtegraad.
2. De resultaten van de analyses voor dezelfde bestand-

delen en parameters bij de afname aan de kraan per
distributiegebied.

Question n° 64 de M. Huygens du 13 septembre 1990 (Fr.):

Qualite de 1'eau chez Ie consommateur.

II est indeniable que 1'eau, en provenance des captages de
la CIBE, presence une excellente qualite. Cependant, on
constate trop souvent que la qualite de cette eau est
deterioree apres son passage dans les installations domesti-
ques des consommateurs.

Ceci est prejudiciable sous deux aspects :
1. Sur Ie plan de la sante publique, comme par exemple en

ce qui concerne Ie risque de saturnisme lie aux anciennes
conduites en plomb.

2. Sur Ie plan du rendement financier de la distribution
publique d'eau potable pour laquelle des investissements
enormes sont consentis, et qui pourraient etre devalorises par
les derniers metres de conduite deficiente chez Ie consomma-
teur.

Lors de la seance de la Commission « Environnement » du
28 mars 1990, vous avez fait etat d'un accord avec 1'IBDE
visant a transmettre tous les 3 mois les resultats d'analyses
chimiques, physico-chimiques et bacteriologiques.

II est evident qu'une comparaison entre, d'une part, la
qualite de 1'eau fournie a 1'abonne et, d'autre part, 1'eau
prelevee au robinet peut etre un indicateur precieux de 1'etat
des installations domestiques de distribution d'eau et de la
localisation des quartiers presentant des anomalies.

Auriez-vous 1'obligeance de nous fournir les informations
suivantes :

1. Resultats de ces analyses par secteur de distribution en
ce qui concerne les elements chimiques suivants (echantillon-
nage a {'adduction) :
— les anions et cations majeurs : Na, Ca, Ng, HCOa, Cl,

NOs, SO^ SIOz;
— les quelques elements mineurs suivants : Pb, Zn, Cd, Cu;

— les parametres physico-chimiques suivants : durete, con-
ductivite, pH.

2. Resultats d'analyses pour les memes elements et para-
metres au robinet du consommateur par secteur de distribu-
tion.
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Vraag nr. 65 van de heer Huygens d.d. 9 oktober 1990 (Fr.) :

Afwezigbeid van waterzuivering van de Zenae.

Op de afwezigheid van waterzuivering van de Zenne werd
reeds herhaalde malen kritiek uitgeoefend zowel in andere
landen als in andere gewesten van Belgie.

Hoewel een aanzienlijke inspanning door onze nieuwe
Brusselse instellingen werd toegezegd om onze verbintenissen
te vervullen binnen het richtplan, is het belangrijk dat wij een
objectieve kijk hebben op de kwaliteit van de Zennewateren
die Brussel binnenkomen en verlaten.

Een continu meting van het geleidingsvermogen, van de
pH, van de temperatuur en de opgeloste zuurstof zou zeer
belangrijke informatie geven zowel voor de technische ken-
merken van de te verwezenlijken zuivering, als voor een reele
beoordeling van de vervuiling.

Het is gebruikelijk pijiloden te plaatsen die dergelijke
parameters meten wanneer het water een bestudeerde zone
van een stroomgebied binnenkomt en verlaat.

Kan de heer Minister ons mededelen :
1. indien dergelijke pijiloden, die de fysico-chemische

parameters van de Zennewateren meten waar ze Brussel bin-
nenkomen en verlaten, bestaan?

2. zo niet, hoe dikwijis dergelijke monsternemingen ma-
nueel worden uitgevoerd?

3. wat het resultaat van de analyse van deze monsterne-
mingen is?

Question n° 65 de M. Huygens du 9 octobre 1990 (Fr.):

Absence d'epuratioa des eavx de la Senne.

A plusieurs reprises, 1'absence d'epuration des eaux de la
Senne a fait 1'objet de critiques tant dans d'autres pays que
dans d'autres regions de Belgique.

Bien qu'un effort considerable soit consent! par nos
nouvelles institutions bruxelloises en vue de remplir nos
engagements dans Ie cadre du plan directeur, il importe
d'avoir une vision objective de la qualite des eaux de la Senne
a {'entree et a la sortie de Bruxelles.

Une mesure en continu de la conductivite, du pH, de la
temperature et de 1'oxygene dissous serait de nature a
collecter des informations tres precieuses tant pour les
caracteristiques techniques de 1'epuration a realiser, que pour
I'appreciation reelle des nuisances.

II est courant d'implanter des sondes mesurant de tels
parametres a 1'entree et a la sortie d'une zone etudiee sur un
bassin.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il nous informer :
1. de 1'existence eventuelle de sondes mesurant les para-

metres physico-chimiques sur la Senne, a 1'entree et a la sortie
de Bruxelles?

2. dans la negative, de la frequence avec laquelle de tels
echantillonnages sont effectues manuellement?

3. du resultat des analyses de ces echantillonnages?

Vraag nr. 67 van de heer Roelants du Vivier d.d. 14 Septem-
ber 1990 (Fr.) :

Atrazinesporen In het leidingwater.

Het gebruik van atrazine, onkruidverdelger die in de
landbouw en fruitteelt wordt gebruikt, wordt momenteel in
vraag gesteld in meerdere lidstaten van de EEG en dit als
gevolg van de kankerverwekkende eigenschappen ervan.
Deze molecule is echter aanwezig in het leidingwater in
Wallonie, hetgeen blijkt uit een metingscampagne van 1989,
gehouden op initiatief van de Minister van het Waalse
Gewest die met het Waterbeleid belast is.

Kan de heer Minister me zeggen of de aanwezigheid van
atrazine ook werd vastgesteld in het leidingwater van het
Brusselse Gewest? Zo ja, kan hij me dan de verkregen
resultaten mededelen, alsmede hun verdeling?

Question n° 67 de M. Roelants du Vivier du 14 septembre
1990 (Fr.):

Traces d'atrazine dans 1'eau de distribution.

L'atrazine, herbicide utilise en agriculture et en culture
fruitiere, voit aujourd'hui son utilisation remise en cause
dans plusieurs Etats membres de la CEE, en raison de ses
proprietes cancerigenes; cette molecule est cependant presen-
te dans 1'eau de distribution en Wallonie comme 1'a revele
une campagne de mesures entreprise en 1989, a 1'initiative du
Ministre de la Region wallonne charge de la Politique de
1'Eau.

Monsieur Ie Ministre peut-il me faire savoir si la presence
d'atrazine a ete egalement relevee dans 1'eau de distribution
en Region bruxelloise? Peut-il, Ie cas echeant, me faire
connaltre les resultats obtenus ainsi que leur repartition?

Vraag nr. 68 van de heer Drouart d.d. 20 September 1990
(Fr.) ;

Het drukken van informatiestukken voor de operatic
« Taxi-tow ».

Enkele maanden geleden lanceerde de heer Minister de
operatic « Taxi-tour » om de toeristen toe te laten onze stad
te bezoeken in een taxi waarvan de chauffeur van tevoren een
opieiding had gekregen.

Voor dit initiatief werd reklame gemaakt door middel van
een drukwerk.

Question n°68 de M. Drouart du 20 septembre 1990
(Fr.) :

L'impression des documents d'in formation pour 1'opera-
tion « Taxi-tow ».

II y a quelques mois, Monsieur Ie Ministre a lance
1'operation « Taxi-tour » visant a permettre aux touristes de
visiter notre ville dans un taxi dont Ie chauffeur a recu au
prealable une formation.

Cette initiative a fait 1'objet d'une publicite au moyen d'un
document imprime.
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Zou de Minister zo vriendelijk willen zijn me de volgende
gegevens te verstrekken:

1. Hoeveel bedroeg de totale kostprijs voor het drukken
van deze reklamefolder?

2. Hoeveel exemplaren werden er gedrukt?
3. Weike maatschappij stond in voor dit werk?
4. Werd er voor dit contract een offerte-oproep gedaan?
5. Zo het antwoord op vraag 4 positief is, welk soort

contract werd er afgesloten, weike maatschappijen beant-
woordden de oproep en hoeveel bedroeg hun aanbesteding?

Indien het antwoord op vraag 4 negatief is, wat leidde de
Minister ertoe deze eerder dan gene maatschappiJ te kiezen?

Monsieur Ie Ministre aurait-il I'amabilite de me fournir les
informations suivantes :

1. Quel fut Ie cout total de 1'impression du document
publicitaire?

2. Combien d'exemplaires ont ete imprimes?
3. Quelle est la societe qui a effectue ce travail?
4. Ce marche a-t-il fait 1'objet d'un appel d'offre?
5. Dans 1'affirmative a la question 4, quel fut Ie type de

marche opere, Ie nom des societes qui ont repondu a 1'offre et
Ie montant de leur adjudication?

Dans la negative a la question 4, qu'est-ce qui a conduit Ie
Ministre a choisir cette societe plutot qu'une autre?

Vraag nr. 69 van de heer Roelants du Vivier d.d. 21 Sep-
tember 1990 (Fr.) :

Kenmerk op de beschermde monumenten en land-
schappen.

In het Staatsblad van 18 September verschijnt een besluit
van de Waalse Gewestexecutieve van 7 juni 1990 in verband
met het aanbrengen van een kenteken op de beschermde
monumenten en landschappen.

Dit teken, met daarop het embleem van het Waalse Gewest
en, naargelang het geval, de woorden « monument protege »
(« beschermd monument ») of « site protege » (« beschermd
landschap »), wordt aangebracht op elk beschermd onroe-
rend goed of in de onmiddellijke omgeving ervan. De
eigenaars moeten het aanbrengen van dit teken toelaten.

Gelet op de bewustwording van het publiek wat het
monumentenerfgoed betreft, hetgeen zeker gebleken is uit de
monumentendag, vraag ik de heer Minister of hi], voor het
Brusselse Gewest een initiatief plande zoals dat in het Waalse
Gewest?

Question n° 69 de M. Roelants du Vivier du 21 septembre
1990 (Fr.):

Signe distilled f sur les monuments et sites proteges.

Le Moniteur du 18 septembre public un arrete de 1'Execu-
tif regional wallon du 7 juin 1990 relatif a 1'apposition d'un
signe distinctif sur les monuments et les sites proteges.

Ce signe, reproduisant 1'embleme de la Region wallonne
ainsi que, selon les cas, les mots « monument protege » ou
«site protege», sera appose sur tout bien immobilier
protege, ou aux abords immediats de celui-ci. Les proprietai-
res sont tenus d'admettre 1'apposition de ce signe.

Compte tenu de la prise de conscience du public en faveur
du patrimoine monumental, qui s'est singulierement affirmee
lors de la journee du patrimoine, M. le Ministre a-t-il prevu,
pour la Region bruxelloise, une initiative similaire a celle de
la Region wallonne?

Vraag nr. 71 van de heer Drouart d.d. 21 September 1990
(Fr.) :

De kwaliteit van het leidingwater.

Als gevolg van de hete en droge zomer en de weinige
sneeuw van de jongste twee winters 1989 en 1990, maken de
specialisten zich meer zorgen om de kwaliteit dan om de
kwantiteit van ons water.

Kan de Minister me zeggen of de analyses die regelmatig
door de BIMW werden uitgevoerd wat de gemiddelde
minerale samenstelling van ons water betreft, deze hypothese
tegenspreken of bevestigen?

Kan de Minister me in het bijzonder voor het eerste
trimester van deze 5 jongste jaren (1986, 1987, 1988, 1989
en 1990) het gehalte in mg/1 van de volgende bestanddelen
mededelen : chloriden, calcium, magnesium, potassium, so-
dium, ammonium, ijzer, sulfaten, nitrieten, nitraten, bicarbo-
naten, fosfaten, opiosbaar silicium?

Question n° 71 de M. Drouart du 21 septembre 1990
(Fr.) :

La qualite de 1'eau de distribution.

L'action conjuguee d'un ete chaud et sec ainsi que le profil
peu neigeux des deux derniers hivers 1989 et 1990 inquiete
les specialistes plus sur la qualite de notre eau que sur sa
quantite.

Monsieur le Ministre pourrait-il me dire si les analyses
regulierement effectuees par la CIBE concernant la composi-
tion minerale moyenne de notre eau semble infirmer ou
confirmer cette hypothese?

En particulier, Monsieur le Ministre pourrait-il me fournir
pour le premier trimestre de ces 5 dernieres annees (1986,
1987,1988,1989 et 1990) la teneur en mgA des composants
suivants : chlorures, calcium, magnesium, potassium, so-
dium, ammonium, fer ferrique, sulfates, nitrites, nitrates,
bicarbonates, phosphates, silice soluble?

Vraag nr. 76 van mevrouw Nagy d.d. 4 oktober 1990 (Fr.):

Studieovereenkomst gesloten met de v.z.w. Sint-Lukas-
archief.

De heer Minister heeft een studie toevertrouwd aan de
v.z.w. Sint-Lukasarchief om de nadruk te leggen op het
architecturaal patrimonium van het Gewest.

Question n° 76 de M°" Nagy du 4 octobre 1990 (Fr.) :

La convention d'etude passee avec l'a.s.b.1. Sint-Lukas-
archief.

Une etude a ete confiee par Monsieur le Ministre a l'a.s.b.1.
Sint-Lukasarchief pour mettre en valeur le patrimoine archi-
tectural de la Region.
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Kan de Minister me mededelen :
- in welk algemeen beleidskader deze studie past;
- Weike de exacte inhoud van deze studie is en weike

concrete maatregelen emit moeten voortvloeien;
- weike termijn de v.z.w. heeft gekregen om de werkzaam-

heden te beeindigen en welk de financiele modaliteiten
van de overeenkomst zijn ?

Monsieur Ie Ministre peut-il me preciser :
- dans quel cadre politique general s'inscrit cette etude;
- Ie contenu exact de cette etude et sur quelles mesures

concretes elle devrait aboutir;
- Ie delai imparti a 1'a.s.b.l. pour cloturer ses travaux et les

modalites financieres de la convention ?

Vraag nr. 77 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 oktober 1990
(Fr.) :

Toegang voor de Brusselaars tot de openbare gebouwen.

Tijdens de fesriviteiten naar aanleiding van de dubbele
verjaardag van onze dynastie liepen de Belgen storm naar een
reeks plaatsen die gewoonlijk niet toegankelij'k zij'n.

Zou men niet moeten overwegen, ten einde de Brusselaars
toe te laten hun cultureel erfgoed beter te kennen, dit
experiment eens in de maand te herhalen (zoals het systeem
dat momenteel wordt toegepast wat het bezoek aan de
grafkelders van ons Vorstenhuis onder de kerk van Laken
betreft)?

De interesse die de Brusselaars tonen voor hun instellingen
die ze slecht kennen (Egmontpaleis, Parlement...) bewijst dat
de diensten van het Brusselse Gewest voor informatie moeten
zorgen en deze mededelen,

Question n° 77 de M. de Lobkowicz du 5 octobre 1990
(Fr.):

Acces des Bruxellois aux batiments publics.

Lors des festivkes donnees pour Ie double anniversaire de
notre dynastie, les Beiges se sont precipites en grand nombre
dans une serie de lieux habituellement inaccessibles.

Afin de permettre aux Bruxellois de mieux connattre leur
patrimoine culturel, n'est-il pas envisageable de renouveler
1'experience une fois par mois (comme 1'actuel systeme en
vigueur pour la visite des caveaux de notre dynastie en-
dessous de 1'eglise de Laeken ?

L'interet que les Bruxellois portent a leurs institutions
qu'ils connaissent mal (palais d'Egmont, Parlement...) de-
montre qu'une information se doit d'etre elaboree et commu-
niquee par les services de la Region bruxelloise.

Vraag nr. 78 van mevrouw Nagy d.d. 5 oktober 1990 (Fr.) :

Het Bewsmweum.

Tijdens de herstellingswerken van de straten rond de Beurs
in 1988, bracht de ontdekking van de overblijfselen van het
Klooster van de Minderbroeders en de XI-eeuwse wallen, de
stad, benaderd door de « Koninklijke Maatschappij voor
Archeologie », op het idee een ondergronds museum op te
richten om ze eer aan doen.

De beslissing werd genomen kort voor de gemeenteraads-
verkiezingen. De werf moest in april 1989 voltooid zijn.
Gelet op de omvang van de uirgaven - oorspronkelijk
geraamd op 11 miljoen en daarna op 22 miljoen gebracht —
besloot de nieuwe schepen van Openbare Werken, Michel
Demaret, af te zien van de bovengrondse uitbouw van het
museum, met uitzondering van de glaswerk en de binnenaf-
werking sine die uit te stellen.

Anderhalf jaar na de stopzetting werd nog niets onderno-
inen, op enkele noodzakelijke werken na. De piek, in het hart
van het historische centrum, bevindt zich in een erbarmelijke
toestand. De terrassen van de cafes nemen de gelegenheid te
baat en bezetten het voorlopige uitspringende deel en dit met
de zegen van de stad die een belasting van 360 fr./m2

ontvangt terwiji de omgeving met afval allerhande bezaaid
ligt.

De schepen van Openbare Werken beweert dat hij wacht
op het akkoord van de toezichthoudende overheid om de
werken verder te zetten. En dan nog betreft het enkel over het
glaswerk. Er schijnt geen sprake van te zijn het museum
momenteel af te werken. De toon van de schepen - « Men
had er trouwens beter aan gedaan niets in gang te steken » -
laat vermoeden dat hij niets zai ondernemen om de werk-
zaamheden te bespoedigen.

Question n° 78 de M'" Nagy du 5 octobre 1990 (Fr.):

Le Musee de la Bourse.

Au cours de travaux de refection de la voirie autour de la
Bourse en 1988, la decouverte de restes du Convent des
Freres Mineurs Recollets et des remparts du XI"" siecle a
donne a la ville, approchee par la Societe royale d'archeolo-
gie, 1'idee de creer un musee souterrain pour les mettre en
valeur.

La decision a ete prise un peu avant les elections commu-
nales, le chantier devant etre termine en avril 1989. Devant
1'ampleur des depenses — evaluees initialement a l l millions
et portees ensuite a 22 millions — le nouvel echevin des
Travaux publics, Michel Demaret, decide de renoncer a
1'amenagement de surface du musee, a 1'exceprion de la
verriere, et de reporter, sine die, 1'amenagement interieur.

Un an et demi apres ce coup d'arret, rien n'a encore ete fait
a 1'exception de quelques amenagements de fortune. Le site,
en plein cceur du centre historique, est dans un etat deplora-
ble. Les terrasses de cafes en ont profile pour occuper le
promontoir provisoire avec la benediction de la ville qui en
tire une taxe d'occupation de 360 F/m2 tandis que les
alentours sont jonches de detritus de toutes sortes.

L'echevin des travaux pretend qu'il attend 1'accord de la
tutelle pour poursuivre les travaux. Encore ne s'agit-il que de
la verriere; il ne semble pas question d'amenager le musee
pour 1'instant. Le ton employe par I'echevin est tel -
« D'ailleurs, on aurait mieux fait de ne jamais rien entamer »
- qu'il laisse presumer qu'il ne fera rien pour accelerer le
chantier.



Vragen en-Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 27 november 1990 (nr. 9)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 27 novembre 1990 (n° 9) 809

Kan de Minister me zeggen hoe de Executieve tegenover
dit dossier staat?

— Hoe verklaart hij de viervoudiging van het oorspronke-
lijke budget?

— Wordt er voorzien in een financiele inbreng van het
Gewest om de plaats in de oorspronkelijke toestand te
herstellen en de opening van het Museum toe te laten ? De
begroting van Monumenten en Landschappen voor dit jaar is
verre van uitgeput. Een duwtje in de rug voor dit project, dat
het enthousiasme en de nieuwsgierigheid van de Brusselse
bevolking had gewekt, is volledig te verantwoorden ten einde
het verleden van onze stad te eer aan te doen.

— Werden er bij de stad stappen gezet opdat zij bij het
Gewest een subsidieringsaanvraag zou indienen ?

Le Ministre peut-il me preciser quel est 1'attitude de
1'Executif dans le dossier ?

— Comment explique-t-il le quadruplement du budget
initial ?

— Une intervention financiere de la Region est-elle prevue
pour remettre les lieux en etat et permettre 1'ouverture du
Musee? Le budget des Monuments et Sites de 1'annee en
cours est loin d'etre epuise. Un coup de pouce a ce projet, qui
avait souleve 1'enthousiasme et la curiosite de la population
bruxelloise, se justifie pleinement pour mettre en valeur la
memoire de notre ville.

— Des demarches ont-elles ere entreprises en ce sens
aupres de la ville pour qu'elle introduise une demande de
subsides a la Region ?

Vraag nr. 79 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 10 oktober
1990 (Fr.):

Dreigeade opdroging van de moerassen van Jette en
Ganshoren.

De droogteperiode van deze zomer leidde tot de opdroging
van de moerassen van Jette en Ganshoren.

Het blijkt dat de collector een te belangrijke afwaterings-
kracht heeft, wat schadelijk is voor de vochtige zones
waarvan de belangrijkheid voor fauna en flora gekend zijn.

Werd er contact opgenomen met de verenigingen en in het
bijzonder met het Gemeenschappelijk Front van de natuur-
beschermingsverenigingen van Brussel om dit probleem op te
lessen ?

Question n° 79 de M°" Carton de Wiart du 10 octobre 1990
(Fr.) :

Menace d'assechement des marais de Jette et de Gans-
horen.

La periode de secheresse de 1'ete a entralne 1'assechement
des marais de Jette et de Ganshoren.

II semble que le collecteur ait un pouvoir de drainage trop
important et que cela provoque des dommages aux zones
humides dont on connait 1'importance pour la faune et la
flore.

Des contacts ont-ils ete pris avec les associations et
notamment avec le Front commun de groupements de
defense de la nature a Bruxelles pour resoudre ce probleme ?

Vraag nr. 80 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 10 oktober
1990 (Fr.) :

Roken in de taxi's.

Bestaan er regels wat het roken in de taxi's betreft ?

Heeft de Minister een systeem ingevoerd dat de klant en de
chauffeur de mogelijkheid geeft de reglementen ter zake te
laten naleven ?

Question n° 80 de M™ Carton de Wiart du 10 octobre 1990
(Fr.) :

Usage du tabac dans les taxis.

Existe-t-il des regles en matiere d'utilisation du tabac dans
les taxis ?

Le Ministre a-t-il instaure un systeme permettant au client
comme au chauffeur de voir respecter les reglements en la
matiere ?

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vemieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten

Vraag nr. 88 van de heer Debry d.d. 30 augustus 1990 (Fr.):

Het project •voor de verbreding van de Industrielaan in
Anderlecht.

Ik verneem dat het Brusselse Gewest de gemeente Ander-
lecht zou hebben gevraagd het project voor de verbreding
van de Industrielaan te bestuderen en de plannen ervan te
realiseren.

Kan de Minister me deze informatie bevestigen en zeggen
hoe een dergelijk project te verenigen is met de verklaringen
van de Executieve die het in het Gewest binnenrijdend
verkeer wil beperken, onder andere door de bestaande
invalswegen niet meer te verbreden ?

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes

Question n" 88 de M. Debry du 30 aout 1990 (Fr.) :

Le projet d'elargissement du boulevard industriel a Ander-
lecht.

II me revient que la Region bruxelloise aurait demande a la
commune d'Anderlecht d'etudier le projet d'elargissement du
boulevard industriel et d'en realiser les plans.

Le Ministre pourrait-il me confirmer cette information et
me dire comment un tel projet est conciliable avec les
declarations de 1'Executif visant a limiter la penetration des
automobiles dans la Region, notamment. en n'augmentant
plus les gabarits des penetrantes existantes ?

102
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Vraag nr. 90 van de heer de Lobkowicz d.d. 3 September
1990 (Fr.):

Werken aan de Bmgmannlaan.

De werken aan de Stallestraat werden momenteel verlengd
tot het benedendeel van de Brugmannlaan.

Graag vernam ik wanneer deze werken startten; of er, als
gevolg van het bouwverlof, een onderbreking was; en zo ja,
vanaf weike datum en voor hoelang ?

Wanneer zijn de werken ten einde ?

Werd geschat hoeveel verlies de handelaars in de buurt
lijden ?

Worden de handelaars op een of andere manier schadeloos
gesteld ?

Question n° 90 de M. de Lobkowicz du 3 septembre 1990
(Fr.) :

Travaux avenue Brugmann.

Les travaux a la rue de Stalle se sont prolonges a present au
bas de 1'avenue Brugmann?

J'aimerais savoir quand ont commence ces travaux, s'il y a
eu une interruption par suite des conges du batiment, si oui, a
partir de quand et durant combien de temps ?

Quand seront termines les travaux ?

Est-ce que Ie manque a gagner pour les commercants
riverains a ete evalue ?

Est-ce que les commercants seront indemnises d'une
maniere ou d'une autre ?

Vraag nr. 91 van de heer De Berlangeer d.d. 3 September
1990 (N.):

Het verkeer in de Belliardstraat.

De nieuwe tunnel die vanuit de Belliardstraat aangelegd
werd om het verkeer enerzijds in de richting van de
Kortenberglaan en anderzijds in de richting van de Tervuren-
laan af te leiden, had normaliter heel wat van de verkeersop-
stoppingen niet alleen in de Belliardstraat, maar in heel de
omgeving, tot op de kleine ring toe, moeten verminderen. Dit
gebeurt in feite niet, aan de ene kant omdat de toegang tot de
tunnel in de Belliardstraat aan de linkerkant gedeeltelijk niet
mag gebruikt worden en aan de andere kant omdat binnen in
de tunnel praktisch een hele rijstrook aan de rechterkant ook
niet mag gebruikt worden en de overblijvende dubbele
rijstrook zo smal is dat er slechts met grote moeite — en dus
ook traag — twee voertuigen naast elkaar kunnen rijden.

Daar deze toestand zonder zichtbare reden nu reeds
maanden blijft bestaan, zou de heer Minister mij verplichten
door mij te willen mededelen of hier geen verbetering kan in
gebracht worden en de redenen van dit alles.

Question n° 91 de M. De Berlangeer du 3 septembre 1990
(N.):

Le trafic dans la rue Belliard.

Le nouveau tunnel qui, partant de la rue Belliard, doit
detourner le trafic vers 1'avenue de Cortenbergh d'une part et
vers 1'avenue de Tervuren de 1'autre, aurait en principe du
reduire sensiblement les embouteillages tant dans la rue
Belliard que dans tout le quartier, et cela jusqu'a la petite
ceinture. En fait, ce n'est pas le cas, d'une part parce qu'il
n'est partiellement pas permis d'emprunter la bande de
gauche de I'acces au tunnel dans la rue Belliard, d'autre part
parce qu'a Pinterieur meme du tunnel, il est interdit d'em-
prunter pratiquement un bande entiere de circulation du cote
droit et que les deux voies qui subsistent sont si etroites que
seuls deux vehicules peuvent y rouler cote a cote, avec
difficulte et done avec lenteur.

Comme cette situation persiste sans raison manifeste
depuis des mois deja, je serais reconnaissant au Ministre de
m'informer si aucune amelioration ne peut y etre apportee et
de m'indiquer les raisons de tout ceci.

Vraag nr. 95 van de heer Roelants du Vivier d.d. 14 Septem-
ber 1990 (Fr.) :

Vermiadering van de geluidshinder door het wegverkeer.

De hinder veroorzaakt door het geluid van de auto's zorgt
voor steeds meer klachten onder de inwoners van ons
Gewest.

Kan de heer Minister me zeggen weike maatregelen hij
nam met het oog op de vermindering van deze hinder en me,
in het bijzonder voor de wegen waarvoor hij bevoegd is, een
overzicht geven van de geluidsschermen die in de loop van
het dienstjaar 1990 werden geplaatst of besteld?

Question n° 95 de M. Roelants du Vivier du 14 septembre
1990 (Fr.):

Reduction de la pollution sonore par le traGc routier.

Les nuisances causees par le bruit des vehicules automo-
teurs soulevent des plaintes de plus en plus frequentes parnu
les habitants de notre Region.

Monsieur le Ministre peut-il me faire connaitre les mesures
qu'il a prises en vue de reduire ces nuisances et, plus
particulierement, pour les voiries qui relevent de son departe-
ment, le releve des ecrans acoustiques installes ou comman-
des au cours de 1'exercice 1990 ?

Vraag nr. 99 van mevrouw Nagy d.d. 20 September 1990
(Fr.) :

De Josaphattunnel van de NMBS.

Een gecoordineerd beleid inzake openbaar vervoer in het
Brusselse houdt uiteraard een samenwerking in tussen de
regionale overheden, de NMBS en het nationaal Mimsterie
van Verkeerswezen.

Question n" 99 de M™ Nagy du 20 septembre 1990 (Fr.) :

Le tunnel Josaphat de la SNCB.

Une politique coordonnee des transports en commun
bruxellois implique assurement un travail en commun des
autorites regionales, de la SNCB et du Ministre national des
Communications.
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Ik sta positief tegenover de projecten voor de uitbouw van
het spoor in het Brusselse. Er zijn echter projecten die voor de
Brusselse wijken en hun inwoners teveel negatieve gevolgen
met zich blijken te brengen. In het kader van haar WN-

£reject stelde de NMBS de bouw voor van een tunnel tussen
et Schuman- en het Josaphatstation.

Deze werken zijn volgens de NMBS een belangrijke troef
voor het WN, maar worden er niet door verantwoord. Dit
verhoogt nochtans de toegankelijkheid van de infrastructuur
in het noordoosten van Brussel wat het stadsnet zeif betreft.

De inwoners van de betrokken wijken maken zich zorgen
over de negatieve gevolgen van deze tunnel voor hun
omgeving.

Kan de geachte Minister me zeggen :
— of hij meent dat dit project kan kaderen in het beleid van

de Executieve dat erop gericht is de huisvesting en de
inwoners van het Gewest te beschermen;

— of hij reeds contact heeft opgenomen met Minister
Dehaene om zich tegen dit project te verzetten ?

Les projets de developpement du rail a Bruxelles rencon-
trent un accueil favorable de ma part. II y a cependant des
projets dont 1'impact sur les quartiers bruxellois et leurs
habitants apparaissent comme etant trop nuisibles. La SNCB
a dans Ie cadre de son projet RER propose la construction
d'un tunnel depuis la gare Schuman jusqu'a la gare Josaphat.

Ces travaux representent selon la SNCB un atout pour Ie
RER mais ils ne sont pas justifies par celui-ci. Cependant,
cela ameliore 1'accessibilite des infrastructures au Nord-Est
de Bruxelles pour Ie reseau interieur.

Les habitants des quartiers concernes se sont emus des
nuisances qu'entrament ce tunnel sur leur cadre de vie.

L'honorable Ministre peut-il me dire :
- si d'apres lui, ce projet peut s'integrer dans la politique de

1'Executif visant a proteger Ie logement et les habitants de
sa region;

- s'il a deja pris contact avec Ie Ministre Dehaene pour
s'opposer a ce projet ?

Vraag nr. 102 van de heer Vandenbossche d.d. 25 September
1990 (Fr.) :

Geplande werken aaa de Woluwelaan te Brussel.

In antwoord op een parlementaire vraag van 6 februari
1987 werd door de toenmalige Minister van Openbare
Werken beloofd een opiossing te zoeken voor het gevaarlijke
kruispunt op de Woluwelaan op het grondgebied van Sint-
Stevens-Woluwe ter hoogte van de kruising met de Vandam-
straat en de Smoldersstraat.

Deze opiossing heeft belangrijke repercussies voor het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Kan de Minister mij mededelen of hij in kennis is van
geplande werken door het Vlaamse Gewest en dienaangaan-
de overleg heeft met zijn collega?

Question n°102 de M. Vandenbossche du 25 septembre
1990 (Fr.):

Travaux prevus au boulevard de la Woluwe a Bruxelles.

En reponse a une question parlementaire du 6 fevrier
1987, Ie Ministre des Travaux publics de 1'epoque avait
promis de chercher une solution pour Ie carrefour dangereux
situe boulevard de la Woluwe, a la hauteur du croisement
avec la Vandamstraat et la Smoldersstraat, sur Ie territoire de
Sint-Stevens-Woluwe.

Cette solution a des repercussions importantes pour la
Region de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre peut-il me dire s'il a connaissance de travaux
prevus par la Region flamande et s'il se concerte avec son
collegue a ce sujet?

Vraag nr. 107 van de beer Cornelissen d.d. 27 September
1990 (Fr.) :

De eventuele aanleg van een tramlijn 91 tussen Louiza en
Drogenbos.

In een aantal persberichten wordt gewag gemaakt van het
feit dat de MIVB nieuwe tram- en buslijnen zou plannen.

Er is onder andere sprake van een lijn 91 die, via de eigen
bedding in de Stallestraat, Louiza met Drogenbos zou
verbinden en die aan de ring zou eindigen. Deze lijn zou, na
akkoord van het Vlaamse Gewest, tot aan het station van
Ruisbroek kunnen verlengd worden.

Deze verbinding kadert volledig in een beleid dat het
systematisch gebruik van de wagen om in de stad te komen
werken wil ontmoedigen.

Zou de heer Minister me kunnen bevestigen of een studie
inderdaad aan de gang is wat de aanleg van deze lijn betreft
en of ter zake reeds contacten met het Vlaamse Gewest
werden gelegd ?

Question n° 107 de M. Cornelissen du 27 septembre 1990
(Fr.) ;

L'eventuelle creation d'une ligne de tram 91 entre Louise
et Drogenbos.

Certains articles de presse laissent entendre que la STIB
envisagerait de nouvelles liaisons de trams ou de bus.

Parmi elles, on evoque une ligne 91 qui relierait Louise a
Drogenbos en empruntant le site propre de la rue de Stalle et
qui aboutirait a hauteur du ring. Cette ligne pourrait etre
prolongee jusqu'a la gare de Ruisbroek, avec 1'accord de la
Region flamande.

Cette liaison s'inscrit parfaitement dans le cadre d'une
politique de dissuasion du recours systematique a 1'automo-
bile pour venir travailler en ville.

Monsieur le Ministre pourrait-il me confirmer si une etude
est en effet en cours pour la creation de cette ligne et si des
contacts ont deja ete amorces avec la Region flamande a cet
egard ?
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Vraag nr. 108 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 27 Sep-
tember 1990 (Fr.) :

Hake « Zavel » van de trams 92, 93, 94.

De veiligheid van. de reizigers die de trams op de Konings-
straat willen gebruiken wordt sterk in gevaar gebracht bij de
halte « Zavel » waar te veel automobilisten weinig aandacht
besteden aan de lichten waarvan de rode fase de voetgangers
de mogelijkheid zou moeten bieden de tram te vervoegen.

Denkt u niet dat er terug perrons of eilandjes zouden
moeten worden aangelegd ?

Question n° 108 de M"" Carton de Wiart du 27 septembre
1990 (Fr.):

Arret « Sablon » des trams 92, 93, 94.

La securite des voyageurs desirant emprunter les trams rue
Royale est particulierement mise en danger a la hauteur de
1'arret « Sablon » ou trop d'automobilistes sont peu attentifs
aux feux dont la phase rouge devrait permettre aux pietons
de rejoindre Ie tram.

Ne pensez-vous pas qu'il faut envisager Ie retablissement
d'embarcaderes ou d'Uots ?

Vraag nr. 109 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 27 Sep-
tember 1990 (Fr.) :

Plan van het openbaar vervoernet.

De Executieve wenst terecht het openbaar vervoer te
bevorderen. Daarom is het belangrijk nieuwe gebruikers te
sensibiliseren.

Potentiele klanten worden dikwijis ontmoedigd omdat ze
het net niet kennen.

De kaart die nu door de MIVB wordt verspreid is enkel een
goed hulpmiddel voor de grote lijnen.

In oktober 1988 hebben de diensten van de Agglomeratie
een zeer praktisch plan uitgegeven « Brussel per trein, tram,
bus, metro, taxi », waar alle netten op vermeld worden, met
de naam van eike halte, op het stadsplan dat op de
achtergrond werd afgedrukt.

Is de uitgave van dit plan nu uitgeput? Zoniet, waar kan
het worden verkregen? Zo ja, moet er niet aan een aange-
paste heruitgave worden gedacht ?

Question n° 109 de M™ Carton de Wiart du 27 septembre
1990 (Fr.) :

Plan du reseau des transports publics.

L'Executif desire, a juste titre, favoriser les transports en
commun. Pour ce faire, il est important de sensibiliser de
nouveaux usagers.

Les clients potentiels sont souvent decourages parce qu'ils
ne connaissent pas Ie reseau.

La carte actuellement diffusee par la STIB constitue un bon
aide-memoire pour les grandes lignes sans plus.

En octobre 1988, les services de 1'Agglomeration ont edite
un plan de « Bruxelles en train, tram, bus, metro, taxi » tres
pratique car il situe tous les reseaux, avec Ie nom de chaque
arret, sur fond de plan de la ville.

L'edition de ce plan est-elle actuellement epuisee ? Si non,
ou peut-on se Ie procurer ? Si oui, ne faut-il pas envisager une
reedition actualisee?

Vraag nr. Ill van de heer Vandenbossche du 3 oktober
1990 (N.) :

Geluidshinder van de ring ter hoogte van de Neerpede-
cite.

De ring rond Brussel draagt in belangrijke mate bij tot
een versoepeling van het verkeer, alhoewel de laatste jaren
ook hier oververzadigirig kan worden vastgesteld.

Een belangrijk negatief gevolg van de ring is de geluids-
overlast. De geluidshinder dringt vele honderden meters door
in het achterland en heeft duidelijk een negatieve invloed op
de leefbaarheid in stedelijke zones.

In de gemeente Anderiecht, ter hoogte van de Neerpede-
cite kunnen de geluiden ongehinderd doordringen in het
rurale landschap. Op sommige plaatsen zijn al geluidsscher-
men geplaatst om het probleem te verzachten.

— Zijn er plannen om dergelijke maatregelen te treffen te
Anderiecht Neerpedecite?

— Wat zijn de kosten?

— Tegen wanneer is eventueel uitvoering van werken
gepland?

Question n° 111 de M. Vandenbossche du 3 octobre 1990
(N.):

Nuisances sonores du ring a la hauteur de la cite de
Neerpede.

Le ring de Bruxelles contribue dans une large mesure a une
plus grande fluidite du trafic, encore que 1'on y constate
egalement, ces dernieres annees, une sursaturation.

Le ring a un effet negatif important: les nuisances sonores.
Celles-ci sont audibles plusieurs centaines de metres plus loin
dans 1'arriere-pays et ont tres certainement une influence
negative sur la viabilite en zones urbaines.

Dans la commune d'Anderlecht, a hauteur de la cite de
Neerpede, les bruits peuvent se propager librement dans le
paysage rural. A certains endroits, des panneaux anti-bruit
ont deja etc installes pour attenuer ce probleme.

— Envisage-t-on de prendre des mesures de ce type pour
la cite de Neerpede a Anderiecht?

— Quel en est le cout?

— Pour quand prevoit-on eventuellement 1'execution des
travaux?
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Vraag nr. 116 van mevrouw Payfa d.d. 4 oktober 1990
(Fr.):

Verkoop van schoolabonnementen door de Kiedietbank.

Op 28 juni jongstleden heb ik u ondervraagd over de
beslissing van de MIVB de verkoop van schoolabonnemen-
ten aan de Kredietbank toe te vertrouwen.

In zijn antwoord decide de Minister-Voorzitter mij mede
dat de MIVB ook met verschillende andere banken daarover
contact heeft opgenomen.

Ik zou de namen van deze bankinstellingen willen kennen.

Bovendien wens ik te vernemen :
1. hoeveel abonnementen er enerzijds door de MIVB, en

anderzijds door de agentschappen van de Kredietbank
werden verkocht;

2. hoeveel abonnementen elk agentschap van de Krediet-
bank dat aan deze aktie heeft deelgenomen, heeft ver-
kocht.

Question n° 116 de M-° Payfa du 4 octobre 1990 (Fr.) :

Vente des aboonements scolaires pat la Kiedietbank.

En date du 28 juin dernier, je vous interrogeais au sujet de
la decision de la STIB de confier la vente des abonnements
scolaires a la Kredietbank.

Dans sa reponse, Monsieur Ie Ministre-President m'infor-
mait que plusieurs autres banques avaient ete contactees par
la STIB a ce sujet.

Je souhaiterais connaltre les noms de ces organismes
bancaires.

De plus, je voudrais avoir connaissance
1. du nombre d'abonnements vendus a la STIB d'une part et

dans les agences de la Kredietbank d'autre part;

2. du nombre d'abonnements vendus par chaque agence de
la Kredietbank ayant participe a cette operation.

Vraag nr. 117 van mevrouw Nagy d.d. 4 oktober 1990
(Fr.) :

Het overdragen door de NMVB van de Hjnen die het
Gewest bedienen.

Er bestaat een klein aantal lijnen van de NMVB die te
Brussel zeer goed in het net van de NMVB zouden opgeno-
men zijn en die, als ze zouden worden overgedragen, de
ontwikkeling van het stedelijk vervoer zouden toelaten. In
het bijzonder denk ik aan de lijn 0 die de verbinding van de
Waterloosesteenweg onderhoudt en waarvan de verbetering
een te waarderen dienst voor de gebruikers zou betekenen.

In het verslag van de NMVB voor het dienstjaar 1989 kan
men lezen dat de maatschappij een teruggang van de omzet
van 91 miljoen heeft gekend ten opzichte van 1988 met
inbegrip van 18,1 miljoen frank voortkomende uit de
overdracht van bepaalde verpachte lijnen.

Kan de achtbare Minister mij deze zeer verrassende
informatie bevestigen?

Heeft hi) in die zin contacten gehad met de gewestelijke
verantwoordelijke collega's voor het vervoer?

Question n° 117 de M"" Nagy du 4 octobre 1990 (Fr.):

La cession par la SNCV de lignes desservant la Region.

U existe un petit nombre de lignes SNCV qui a Bruxelles
seraient tres bien integrees au reseau de la STIB et qui
permettraient, si elles etaient cedees, Ie developpement des
transports urbains. Je pense en particulier a la ligne 0 qui
dessert la chaussee de Waterloo, et dont 1'amelioration
representerait un gain de service appreciable pour les
usagers.

Dans Ie rapport de la SNCV pour 1'exercice 1989, on peut
lire que la societe a connu « un recul du chiffre d'affaires de
91 millions par rapport a 1988, en ce compris 18,1 millions
de francs provenant de la cession a la STIB de certaines lignes
affermes ».

Cette information tres surprenante peut-elle m'etre confir-
mee par Phonorable Ministre?

A-t-il des contacts avec ses collegues responsables regio-
naux des transports allant dans ce sens?

Vraag nr. 118 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 10 okto-
ber 1990 (Fr.) :

Tariefverhogingen van bet openbaar vervoer.

De verhoging van de benzineprijs biedt de gebruiker van
het openbaar vervoer een voordeel.

Zai dit voordeel voldoende zijn in geval de tarieven van het
openbaar vervoer worden verhoogd?

Een ministerieel besluit van 10 januari 1990 stelde eike
tariefverhoging uit.

Wordt eenzelfde maatregel dit jaar niet door de huidige
toestand gerechtvaardigd?

Question n° 118 de M°' Carton de Wiart du 10 octobre 1990
(Fr.);

Augmentation des tarifs des transports en commun.

L'augmentation du prix de 1'essence donne un avantage a
1'utilisateur des transports en commun.

Cet avantage sera-t-il suffisant en cas d'augmentation du
tarif des transports en commun?

Un arrete ministeriel du 10 janvier 1990 reportait toute
augmentation tarifaire.

La situation actuelle ne justifie-t-elle pas la meme mesure
cette annee?
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Vraag nr. 122 van de heer Adriaens d.d. 10 oktober 1990
(Fr.):

De tunnel tussen het Sint-Lambertuspleia in Laken en hot
gehucht « Dikke Li-tide ».

Gebouwd in 1956 met het oog op de Wereldtentoonstel-
ling van 1958, werd een buurttunnel van het Sint-Lambertus-
plein naar het gehucht « Dikke Linde » tot juli 1978 door de
buurtlijnen (L, S, G, Y) gebruikt. Sedertdien wordt deze
tunnel niet meer gebruikt, ofschoon hi) zou toelaten de wijk
van de Wandstraat met de Houba de Strooperlaan te
verbinden.

In het kader van de herwaardering van het openbaar
vervoer, zoals dit door de Executieve van het Gewest wordt
verkondigd, vraag ik of het mogelijk zou zijn deze tunnel
opnieuw in gebruik te nemen om wijken die dicht bij mekaar
liggen maar op geen enkele manier via het openbaar vervoer
rechtstreeks verbonden zijn, met elkaar te verbinden.

Werd er reeds een raming gemaakt van de kosten van het
opnieuw openstellen van deze tunnel? Zo ja, hoeveel bedra-
gen deze?

Heeft de Executieve een programma voor een toekomstig
hergebruik van deze potentieel erg nuttige infrastructuur?

Question n° 122 de M. Adriaens du 10 octobre 1990 (Fr.):

Le tunnel vicinal joignant la place St-Lambert a Laeken ail
lieu-dit « Le Gros Tilleui ».

Construit en 1956 en vue de 1'Exposition universelle de
1958, un tunnel vicinal reliant la place St-Lambert au lieu-dit
« Le Gros Tilleui » a ete employe jusqu'en juillet 1978 par
des lignes vicinales (L, S, G, Y). Depuis lors ce tunnel est
inutilise alors qu'il permettrait de joindre le quartier de la rue
de Wand a 1'avenue Houba de Strooper,

Dans le cadre de la revalorisation des transports en public,
pronee par 1'Executif regional, serait-il possible de rehabiliter
ce tunnel afin de mettre en relation des quartiers assez
proches mais ne disposant d'aucune liaison directe par les
transports en commun?

Une estimation du cout de cette rehabilitation a-t-elle ete
realisee? Si oui, quelle est-elle?

L'Executif a-t-il un programme allant dans le sens d'une
future reutilisation de cette infrastructure potentiellement
fort utile?

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 23 van de heer Adriaens d.d. 6 juni 1990 (Fr.) :

Extra-branders in de fabriek van huisvuilverbranding.

Een Europese richtlijn van juni 1989 bepaalt dat op
termijn eike verbrandingsinstallatie van gemeentelijk afval
met extra-branders zai moeten worden uitgerust die in aktie
treden vanaf het ogenblik dat de temperatuur van de
verbrandingsgassen onder 850 °C daalt. Deze branders
zullen ook worden gebruikt tijdens de opstarting en het
stilleggen van de installatie. Het gezochte doel bestaat erin de
vorming van dioxines te vermijden.

Kan de heer Sraatssecretaris mij de volgende verduidelij-
kingen mededelen :

1. Werden studies gemaakt voor de installatie van de
extra-branders in de verbrandingsfabriek van de agglome-
ratie ?

2. In bevestigend geval, op hoeveel schat u de kosten om
de fabriek met deze extra-branders uit te rusten ?

3. Binnen weike termijnen zullen dergelijke branders
geplaatst kunnen worden ?

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Question n° 23 de M. Adriaens du 6 juin 1990 (Fr.):

Installation de bruleurs d'appoint a 1'usine d'incineration
des ordures menageres.

Une directive europeenne, datee de juin 1989, prescrit qu'a
terme toute installation d'incineration de dechets munici-
paux devra etre equipee de bruleurs d'appoint qui entrent en
action des que la temperature des gaz de combustion descend
au-dessous de 850 °C. Ces bruleurs seront aussi utilises lors
des phases de demarrage et de mise a 1'arret de 1'installation.
Le but recherche est evidemment d'eviter la formation de
dioxines.

Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il m'apporter les preci-
sions suivantes :

1. Des etudes ont-elles ete realisees pour 1'installation de
bruleurs d'appoint a 1'usine d'incineration de 1'agglomera-
tion?

2. Si oui, quelle est la premiere estimation du cout
necessaire pour equiper 1'usine de ces bruieurs d'appoint ?

3. Dans quels delais de tels bruleurs pourront-ils etre
installes ?

Vraag nr. 28 van de heer de Lobkowicz d.d. 22 augustus
1990 (Fr.);

Studieopdrachten.

Graag vernam ik van de geachte Staatssecretaris aan weike
v.z.w.'s, maatschappijen, verenigingen, personen, enz., zijn
departement sinds 9 januari 1990 Studieopdrachten heeft
toegekend, alsmede de kostprijs hiervan.

Question n°28 de M. de Lobkowicz du 22 aout 1990
(Fr.):

Missions d'etudes.

J'aimerais que 1'honorable Secretaire d'Etat me communi-
que la liste des a.s.b.L, societes, associations, personnes,... a
qui son departement a confie, depuis le 9 janvier 1990, des
missions d'etudes ainsi que le prix paye pour ces missions.
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Vraag nr. 33 van de heer Roelants du Vivier d.d. 13 Septem-
ber 1990 (Fr.) :

Gebruik van de asses uit de verbrandingsoven.

De assen, voortgebracht door de verbrandingsoven van
Brussel, als gevolg van de verbranding van huishoudelijk
afval, vormen een giftig residu. Alle elders uitgevoerde
uitlogingsanalyses van de assen van verbrand huishoudelijk
afval wijzen op de opiossing van tal van zouten, die een
gevoelige verhoging veroorzaken van het elektrisch gelei-
dingsvermogen van het loogprodukt. Men stelt trouwens
eveneens een opiossing vast van een aantal zware metalen,
alsmede een belangrijke afname van de chloride- en sulfaat-
ionen.

Worden de assen van de verbrandingsoven van Brussel
naar stortplaatsen van categorie 1 overgebracht of wordt een
deel hiervan op de markt gebracht, zoals dat het geval is op
een aantal plaatsen in Wallonie die over een verbrandings-
oven beschikken?

Question n° 33 de M. Roelants du Vivier du 13 septembre
1990 (Fr.) :

Utilisation des cendres de I'iacmerateur.

Les cendres produites par 1'incinerateur de Bruxelles
constituent un residu toxique de la combustion des dechets
menagers; toutes les analyses de lixiviation realisees ailleurs
sur les cendres de dechets menagers incineres mettent en
evidence la solubilisation de nombreux sels provoquant une
elevation sensible de la conductivite electrique du lixiviat;
par ailleurs, on observe egalement une mise en solution de
certains metaux lourds ainsi qu'une elimination importante
des ions chlorure et sulfate.

Les cendres de 1'incinerateur de Bruxelles sont-elles toutes
dirigees vers des decharges de classe 1, ou une partie d'entre
elles est-elle mise sur Ie marche, comme c'est Ie cas dans
certaines localites de Wallonie disposant d'un incinerateur?

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Vraag nr. 61 van de heer de Lobkowicz d.d. 26 maart 1990
(Fr.):

Verhouding schade Zotuenwoud/Andere bossen.

Graag vernam ik de eerste evaluatie van de schade in het
Zonienwoud als gevolg van de recente stormen.

Kan de omvang van de schade in het Zonienwoud
vergeleken worden met de schade in het gemiddelde van de
andere openbare en prive-bossen van Belgie?

Indien de cijfers betekenisvol verschillen, hoe verklaart de
geachte Staatssecretaris dit dan?

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Polidque de 1'Eau

Question n° 61 de M. de Lobkowicz du 26 mars 1990 (Fr.) :

Rapport degats Foret de Soigaes/Autres bois.

J'aimerais que 1'on me communique la premiere evaluation
des degats apportes a la Foret de Soignes suite aux recentes
tempetes.

Y a-t-il un rapport entre 1'ampleur des degats en Foret de
Soignes et entre 1'ampleur des degats dans la moyenne des
bois publics beiges d'une part et des bois prives beiges d'autre
part?

Pour Ie cas ou il y aurait une difference significative entre
ces chiffres, J'aimerais savoir par quoi 1'honorable Secretaire
d'Etat les justifie.

Vraag nr. 76 van mevrouw Nagy d.d. 15 juni 1990 (Fr.):

Sociale woningen « Het Zwart Paard ».

Een modelproject voor de bouw van 110 sociale woningen
staat op stapel te Molenbeek. Dit project zou moeten
samengaan met een reeks collectieve voorzieningen.

Kan de Staatssecretaris me zeggen :
1. Hoeveel de totale kostprijs hiervan bedraagt?
2. Wat het aandeel is dat uitgetrokken wordt voor de

collectieve voorzieningen ?
3. Waaruit deze voorzieningen bestaan ?
4. Onder welk artikel van de gewestelijke begroting de

diverse kredieten voor dit project staan ingeschreven ?
5. Weike de verhouding is van de woningen volgens het

aantal kamers ?

Question n° 76 de M" Nagy du 15 juin 1990 (Fr.) :

Les logemeats sociaux du « Cheval noir ».

Un projet pilote de construction de 110 logements sociaux
va etre realise a Molenbeek. Ce projet devrait s'accompagner
d'un programme d'equipements collectifs.

Le Secretaire d'Etat peut-il me dire :
1. Quel est le montant global du cout de 1'operation?
2. Quelle est la part destinee a la realisation des equipe-

ments collectifs?
3. Quels sont ces equipements ?
4. A quel article du budget regional sont inscrits les

differents credits necessaires a 1'operation ?
5. Quelle est la repartition des logements selon le nombre

de chambres ?
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Vraag nr. 83 van mevrouw Nagy d.d. 27 juni 1990 (Fr.) :

De structurele moeiHjkhedea van de Administratie.

De Staatssecretaris vermeldt de structurele moeilijkheden
van de Administratie en de verzadiging van de vertaaldien-
sten.

Aangezien het Staatssecretariaat voor het Leefmilieu over
een van de talrijkste administraties beschikt, namelijk het
BIM dat een personeelsformatie heeft van 70 personeelsle-
den, zou ik de Staatssecretaris willen vragen weike moeilijk-
heden zijn Administratie precies kent ?

Vraag nr. 85 van de heer Garcia d.d. 25 juni 1990 (N.) :

Vergunning afgeleverd en controles uitgevoerd door het
BIM.

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer wordt een aantal
niet onbelangrijke taken inzake afvalwaterproblematiek toe-
vertrouwd op basis van artikel 44 van de wet van 16 juni
1989 houdende diverse institutionele hervormingen. Immers
voegt dit artikel een aantal bepalingen toe aan de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewate-
ren tegen verontreiniging (kaderwet inzake afvalwaterpro-
blematiek) eigen aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Een van deze bepalingen betreft de invoering van arti-
kel 31septies dat bepaalt: « In deze wet wordt voor het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest het woord 'Waterzuiverings-
maatschappij' vervangen door de woorden 'Brussels Instituut
voor Milieubeheer' ».

Gelet op deze bepaling dient artikel 5, § 1, 3° alinea, van de
wet van 26 maart 1971, als volgt gelezen : « Voor het lozen
van ander dan normaal afvalwater in de openbare riolen
alsmede voor alle lozing van afvalwater in de wateren
bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt de vergunning verleend
door de directeur van het Brussels Instituut voor Milieube-
heer ».

In dit verband had ik graag een overzicht gewenst van de
stand van zaken.

— Hoeveel bedrijven lozen ander dan normaal afvalwater
op de openbare riolering, op collector, op oppervlaktewater,
en hoeveel beschikken over een lozingsvergunning ?

— Hoeveel bedrijven lozen huishoudelijk afvalwater op
oppervlaktewater en hoeveel beschikken over een lozingsver-
gunning ?
— Hoeveel bedrijven lozen koelwater op oppervlaktewater
en hoeveel beschikken over een lozingsvergunning ?

— Hoeveel bedrijven behandelen hun geloosde afvalwa-
ters in een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie ?

Werd bovengenoemde inventarisatie uitgevoerd aan de
hand van de bestaande dossiers bij de vroegere bevoegde
administratie, met name de administratie voor natuurlijke
hulpbronnen en leefmilieu ?

In hoeverre werden alle bestaande dossiers reeds door deze
administratie aan het BIM overgemaakt ?

Question n° 83 de M"" Nagy du 27 juin 1990 (Fr.) :

Les difficultes striicturelles de 1'Adiiiinistration.

II me revient que Ie Secretaire d'Etat fait mention des
difficultes structurelles de 1'Administration et de saturation
des services de traduction.

Etant donne que Ie Secretariat d'Etat a 1'Environnement
dispose de 1'une des administrations les plus nombreuses, a
savoir 1'IBGE dont Ie cadre est compose de 70 emplois, je
voudrais demander au Secretaire d'Etat queues sont precise-
ment les difficultes que rencontre son Administration ?

Question n" 85 de M. Garda du 25 juin 1990 (N.):

Automations accordees et controles effectues par 1'IBGE.

L'lnstitut bruxellois pour la gestion de 1'environnement se
voit confier, sur la base de Particle 44 de la loi du 16 juin
1989 portant diverses reformes institutionnelles, une serie de
taches non negligeables en matiere de problematique des
eaux usees. En effet, cet article, ajoute a la loi du 26 mars
1971 sur la protection des eaux de surface centre la pollution
(loi cadre en matiere de problematique des eaux usees) un
certain nombre de dispositions qui s'appliquent specifique-
ment a la Region de Bruxelles-Capitale.

Une de ces dispositions concerne 1'insertion de 1'article
31septies qui stipule : « Dans la presente loi, les mots 'societe
d'epuration des eaux' sont remplaces, pour la Region de
Bruxelles-Capitale, par les mots 'Institut bruxellois pour la
gestion de 1'environnement' ».

Vu cette disposition, il y a lieu de lire 1'article 5, § I",
alinea 3, de la loi du 26 mars 1971, comme suit: « L'autori-
sation de deversement d'autres eaux usees dans les egouts
publics ainsi que 1'autorisation de tout deversement d'eaux
usees dans les eaux visees a 1'article 1°, premier alinea, est
delivree par Ie directeur de 1'Institut bruxellois pour la
gestion de 1'environnement.

A cet egard, je souhaiterais avoir un apercu de la situation.

— Combien d'entreprises deversent-elles des eaux usees
autres que les eaux usees normales dans les egouts publics,
dans des collecteurs, dans des eaux de surface et combien
disposent d'une autorisation de deversement ?

— Combien d'entreprises deversent-elles des eaux usees
domestiques dans les eaux de surface et combien disposent
d'une autorisation de deversement ?

— Combien d'entreprises deversent-elles de 1'eau de re-
froidissement dans les eaux de surface et combien disposent
d'une autorisation de deversement ?

— Combien d'entreprises traitent-elles dans leur propre
installation d'epuration des eaux les eaux usees qu'elles
deversent ?

L'mventaire susmentionne a-t-il ete realise a 1'aide des
dossiers existant aupres de 1'ancienne administration compe-
tente en la matiere, a savoir 1'administration des ressources
naturelles et de 1'environnement?

Dans queue mesure, tous les dossiers existants ont-ils deja
ete transferes par cette administration a 1'IBGE ?
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Aanvragen tot het bekomen van een lozingsvergunning.

— Hoeveel aanvragen tot het bekomen van een lozings-
vergunning werden reeds ingediend bij het Brussels Instituut
voor Milieubeheer ?

— Hoeveel nog te behandelen lozingsvergunningsaanvra-
gen werden aan het BIM overgemaakt door de bevoegde
administratie ?

Uitvoeren van controles ter plaatse.

— Hoeveel lozingsvergunningen werden reeds afgeleverd
door de directeur van het instituut ? Hoeveel dossiers zijn er
thans nog in behandeling ?

— Werden er reeds klachten met betrekking tot waterver-
ontreiniging ingediend bij de BIM ?

— Hoeveel nog in behandeling zijnde klachten werden
overgemaakt door de vroegere bevoegde administratie ?

— Hoeveel controles werden op vraag of op eigen initia-
tief reeds doorgevoerd met betrekking tot controle van de
waterkwaliteit of met betrekking tot de controle van de
lozingsvergunningen ?

Werden er reeds processen-verbaal van monstername of
processen-verbaal van overtreding vastgesteld ? Werden hier-
toe reeds de nodige ambtenaren beedigd?

Vraag nr. 88 van de heer de Lobkowicz d.d. 9 juli 1990
(Fr.) :

Betwisdng in verband met de toekenaing van reaovatie-
premies.

Meerdere jaren reeds kent het Brusselse Hoofdstedelij'k
Gewest premies toe voor renovatie, comfort, gevels,...

Ik verneem dat de toekenning van die premies tot een
aantal betwistingen heeft geleid.

Graag verneem ik, voor eike premie, vanaf de invoering,
enerzijds hoeveel aanvragen er werden ingediend en ander-
zijds hoeveel premies toegekend en geweigerd.

Werden die weigeringen altijd door het bestuur bevestigd
of is het bestuur, integendeel en na onderhandeling met de
aanvragers, op een aantal van die weigeringen terugge-
komen?

Werden er, na een eventuele volgehouden weigering van
het bestuur, zaken door de aanvragers bij de rechtbanken
aanhangig gemaakt?

Zo ja, en indien in die zaken reeds een uitspraak werd
gedaan, hoe luidde dan het gevelde vonnis?

Was de uitspraak al dan niet in het voordeel van het
bestuur?

Demandes d'octroi d'une autorisatioa de deversement.

— Combien de demandes d'octroi d'une autorisation de
deversement ont-elles deja ete deposees aupres de 1'Institut
bruxellois pour la gestion de 1'environnement ?

— Combien 1'administration competente a-t-elle transfere
a 1'IBGE de demandes d'autorisation de deversement encore
a traiter ?

Execution de controles sur place.

— Combien d'autorisations de deversement ont-elles deja
ete delivrees par Ie directeur de 1'institut? Combien de
dossiers sont-ils actuellement encore en traitement ?

— Des plaintes concernant la pollution de 1'eau ont-elles
deja ete deposees aupres de 1'IBGE ?

— Combien 1'administration precedemment competente
a-t-elle transmis de plaintes encore en traitement?

— Combien de controles de la qualite de 1'eau ou relatifs a
des autorisations de deversement ont-ils deja ete effectues,
sur demande ou d'initiative ?

Des proces-verbaux de prelevement d'echantillons ou
d'infraction ont-ils deja ete etablis? Les fonctionnaires
necessaires ont-ils deja ete assermentes a cette fin?

Question n° 88 de M. de Lobkowicz du 9 juillet 1990 (Pr.)

Coatentieux lie a 1'octroi des primes de renovation.

Depuis plusieurs annees deja, la Region de Bruxelles-
Capitale accorde des primes de renovation, de confort, de
ravalement de facades...

II me revient que 1'octroi de ces primes a suscite un certain
contentieux.

J'aimerais connaitre, pour chaque prime, et ceci depuis
leur instauration Ie nombre de demandes d'une part et Ie
nombre d'acceptations et de refus d'autre part.

Est-ce que ces refus ont toujous ete confirmes par 1'admini-
stration ou, au contraire, est-ce que 1'administration est
revenue sur certains de ces refus apres negociation avec les
demandeurs.

Est-ce que, suite a un eventuel refus persistant de 1'admini-
stration, des procedures ont ete engagees par les demandeurs
devant les tribunaux?

Si out, et pour Ie cas ou ces procedures auraient deja
abouti, quelle est la nature des jugements qui ont ete rendus?

Etaient-ils favorables ou non a 1'administration?

Vraag nr. 89 van de heer Cools d.d. 9 juli 1990 (Fr.) :

Uitgave van brochures en organisatie van manifestaties. —-
Beroep op maatschappijen voor public relations.

Heeft uw Kabinet, sedert u uw functie hebt opgenomen,
een beroep gedaan op maatschappijen voor public relations
of maatschappijen voor advies inzake communicatie voor de
uitgave van brochures of folders of voor de organisatie van
verschillende manifestaties...?

Question n° 89 de M. Cools du 9 juillet 1990 (Fr.) :

Edition de brochures et organisation de manifestations. —
Concours de societes des relations publiques.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat, pouvez-vous m'informer si,
depuis votre entree en fonction, votre Departement ou votre
Cabinet ont eu recours, pour 1'edition de brochures, de
depliants, pour 1'organisation de manifestations diverses,...
au concours de societes de relations publiques ou de conseil
en communication?
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Kunt u mij voor ieder geval aanduiden wie uw Departe-
ment of Kabinet claarvoor heeft aangesproken, met weike
maatschappij een contract werd gesloten en voor welk
bedrag?

Hebt u voor elk geval afzonderlijk een beperkte of een
openbare aanbesteding georganiseerd om deze markt toe te
kennen?

Pouvez-vous m'indiquer dans chaque cas a qui votre
Departement ou votre Cabinet a eu recours, avec quelle
societe un contrat a ete conclu et pour quel montant?

Pouvez-vous egalement preciser cas par cas si un appel
d'offre restreint ou un appel d'offre public a etc organise
pour 1'octroi de ce marche de services?

Vraag nr. 90 van de heer de Lobkowicz d.d. 16 juli 1990
(Fr.):

Vogelvangst. — Cozitrole.

Zou de heer Staatssecretaris me kunnen zeggen hoeveel
erkende vogelvangers het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
telt?

Weike voorwaarden moeten ze vervullen om dit te zijn ?

Hoe gebeurt de controle op de verplichtingen wat de
vogelbescherming betreft?

Hoeveel vogels mogen de erkende vogelvangers jaarlijks
maximaal vangen ?

Question n° 90 de M. de Lobkowicz du 16 juillet 1990 (Fr.):

Teaderie. - Controle.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat pourrait-il me dire combien
de tendeurs sont reconnus en Region de Bruxelles-Capitale ?

Quelles conditions doivent-ils remplir pour 1'etre ?

Comment s'effectue Ie controle relarif aux obligations en
matiere de protection des oiseaux ?

Combien d'oiseaux maximum peuvent capturer annuelle-
ment les tendeurs autorises ?

Vraag nr. 91 van de heer de Lobkowicz d.d. 16 juli 1990
(Fr.) :

Schuldvorderingen van de BIW bij de sociale huisvestings-
maatschappijen.

In geval de huurder, debiteur van de Watermaatschappij
(maar dit is ook het geval voor gas en electriciteit), in gebreke
blijft, heeft de BIW het recht haar schuldvordering bij de
eigenaar te innen.

Dit is ook het geval voor de sociale huisvestingsmaat-
schappijen. Daaruit vioeit een toestand voort waarbij maat-
schappijen die reeds sterk deficitair zijn, nieuwe en heel
zware uitgaven moeten doen.

Bovendien maken sommige oneerlijke huurders, langs de
« arabische telefoon » op de hoogte gebracht van de toe-
stand, gebruik om hun verbintenissen met na te komen.

Weike maatregelen werden genomen om dit probleem te
vermijden ?

Question n° 91 de M. de Lobkowicz du 16 juillet 1990 (Fr.)

Creances de I'EBDE sur les societes de Jogemeats sociaiix.

En cas de defaillance du locataire, debiteur de la Compag-
nie de distribution de 1'eau (mais c'est aussi Ie cas pour Ie gaz
ou 1'electricite), 1'IBDE est en droit de poursuivre Ie recouvre-
ment de sa creance centre Ie proprietaire.

II en est de meme pour les societes de logements sociaux. II
en resulte une situation ou des societes deja fortement en
deficit doivent supporter de nouvelles depenses fort impor-
tantes.

De plus, certains locataires indelicats mis au courant par Ie
« telephone arabe » profitent de cette situation pour ne pas
honorer leurs engagements.

Quelles dispositions ont ete prises pour eviter ce pro-
bleme?

Vraag nr. 94 van de heer Adriaens d.d. 12 augustus 1990
(Fr.):

Gebouwen besmet door isolatie met asbest.

In de periode 1960-1980 werden vele Brusselse gebouwen
gei'soleerd, gebruik makend van de techniek van het veloute-
ren met asbest. In 1980 werd deze praktijk verboden want
men weet dat hij leidt tot luchtvervuiling door microscopi-
sche vezels die tal van soms heel zware longziekten veroor-
zaken.

Kan de Staatssecretaris voor Leefmilieu me de volgende
verduidelijkingen geven?

1. Werd er, op initiatief van de Brusselse Executieve, een
inventaris opgemaakt van de besmette gebouwen van het

Question n° 94 de M. Adriaens du 12 aout 1990 (Fr.) :

Les batiments contamines par 1'isolatioa a 1'amiante.

Entre les annees 1960 et 1980, de nombreux batiments
bruxellois furent isoles par la technique du flocage a
1'amiante. Depuis 1980 cette pratique est interdite car on sait
qu'elle conduit a une pollution de 1'air par des fibres
microscopiques causant divers types de maladies pulmonai-
res parfois fort graves.

Le Secretaire d'Etat a PEnvironnement peut-il me fournir
les precisions qui suivent?

1. Un inventaire des batiments contamines en Region de
Bruxelles-Capitale a-t-il ete eatame a 1'initiative de 1'Executif
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Brusselse Hoofdstedelijk Gewest? Zo ja, aan wie werd deze
opdracht toevertrouwd? Hoeveel gebouwen moeten er, in-
dien men over voorlopige gegevens beschikt, asbestvrij
gemaakt worden? Tegen weike datum mag men hopen over
een volledige inventaris te beschikken?

2. Heeft het Gewest informatie verspreid ten einde de
prive-personen en ondernemingen te waarschuwen voor
asbestisolatie en ten einde hen raadgevingen te geven om de
gebouwen asbestvrij te maken?

3. Wordt er gedacht aan gezondmakingspremies voor het
wegnemen van de asbestisolaties?

4. Heeft het Gewest een kalender opgesteld voor het
asbestvrijmaken van deze gebouwen?

bruxellois? Si oui, a qui a-t-il ete confie? Si des donnees
preliminaires sont disponibles, a combien peut-on estimer Ie
nombre de batiments qu'il faudra decontaminer? Dans quel
delai peut-on esperer que 1'inventaire sera completement
termine?

2. La Region a-t-elle diffuse une information pour mettre
en garde les particuliers et les entreprises sur les isolations a
base d'amiante et leur dormer des conseils pour realiser la
decontamination ?

3. Des primes a 1'assainissement pour 1'enlevement des
isolants a base d'amiante sont-elles envisagees?

4. La Region a-t-elle entrepris de fixer un calendrier de
decontamination?

Vraag nr. 106 van de beer Drouart d.d. 14 septembre 1990
(Fr.):

Het afval uit de autogarages.

Meerdere automonteurs hebben me gevraagd weike moge-
lijkheden het Gewest biedt inzake de ophaling van het afval
dat uit hun beroepsactiviteit voortvloeit, en weike de even-
tuele recydagemogelijkheden zijn.

Vaten vol olie, benzine, petroleum of met allerhande
ouderhoudsresten, worden in deze garages opgeslagen.

Zou de heer Staatssecretaris me kunnen zeggen weike
stappen moeten ondernomen worden om dit afval te elimine-
ren en te recycleren?

Question n° 106 de M. Drouart du 14 septembre 1990 (Fr.):

Les decbets des garages d'automobiles.

Plusieurs mecaniciens m'ont interpelle afin de connattre les
possibilites offertes par la Region pour Ie ramassage des
dechets de leur activite professionnelle ainsi que les possibili-
tes eventuelles de recyclage de ceux-ci.

Des futs remplis d'huile, d'essence, de petrole,... de tous les
residus des entretiens automobiles, sont stockes dans ces
garages.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat pourrait-il me communiquer
les demarches a effectuer pour que ces dechets puissent etre
elimines et recycles?

Vraag nr. 107 van de heer Huygens d.d. 13 September 1990
(Fr.) :

Opdrachten en overeenkomsten afgsloten tiissen het BIM
en derde instances.

Mijn aandacht wordt getrokken door de contracten en
overeenkomsten voor Opdrachten of prestaties afgesloten
tussen het BIM en derde instanties.

Zou u mij, voor elk contract of voor eike overeenkomst,
willen zeggen:
1. over weike derde instantie het gaat;
2. weike de aard van de missies is die werden toevertrouwd;
3. weike het financiele bedrag is of weike honoraria er

worden uitbetaald wat deze contracten betreft;
4. over weike overeenkomsten er in de Executieve werd

beraadslaagd?

Question n° 107 de M. Huygens du 13 septembre 1990
(Fr.) :

Missions et conventions conclues entre 1'IBGE et des
organismes tiers.

Mon attention est attiree par les contrats et conventions
pour des missions ou prestations etablies entre 1'IBGE et des
organismes tiers.

Auriez-vous 1'obligeance de bien vouloir nous informer
pour chaque contrat ou convention :
1. de 1'identite de 1'organisme tiers;
2. de la nature de la mission qui lui est confiee;
3. du montant financier ou du cout des honoraires lies a ces

contrats;
4. des conventions faisant 1'objet d'une deliberation en

Executif?

Vraag nr. 110 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 Septem-
ber 1990 (Fr.) :

Stemrecht in de algemene vergaderingen van de sodale
huisvestingsmaatschappijen.

Het uiteenvallen van de Nationale Huisvestingsmaat-
schappij leidt tot een herverdeling van de aandelen in de
verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen van de
19 gemeenten.

Ik veronderstel dat de aandelen van de Staat en het
stemrecht dat daaraan vastzit naar het Gewest worden
overgeheveld. Is dat zo ?

Question n° 110 de M. de Lobkowicz du 25 septembre
1990 (Fr.):

Droit de vote aux assemblies generates des societes de
logements soda-ax.

L'eclatement de la Societe nationale de Logement va
provoquer une redistribution des parts dans les differen-
tes societes de logement social des 19 communes.

Je suppose que les parts de 1'Etat et les droits de vote y
afferents seront transmis a la Region. En est-il bien ainsi ?
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Wat gebeurt er met de aandelen die de provincies tot hier-
toe hadden? Is het waar dat ze eveneens door het Gewest
worden overgenomen en dit zonder financiele compensatie
voor de provincies ?

Wie oefent er in de toekomst het stemrecht uit dat aan him
aandelen vastzit ?

Meent de Execurieve niet, indien dit het Brusselse Gewest
zou zijn, dat het Gewest het gevaar loopt teveel belangen te
hebben in de algemene vergaderingen van de sociale huisves-
tingsmaatschappijen ?

Que deviennent les parts detenues jusqu'a present par les
provinces ? Est-il exact qu'elles seront reprises egalement par
la Region et ce sans compensation financiere pour les provin-
ces?

Qui exercera a 1'avenir les droits de vote attaches a ses
parts ?

Pour Ie cas ou ce serait la Region, 1'Executif ne pense-t-il
pas que la Region risque d'avoir une trop grande importance
au sein des assemblies generales des societes de logements
sociaux ?

Vraag nr. Ill van de heer de Lobkowicz d.d. 25 September
1990 (Fr.) :

Voorlegging van attesten van goed zedelijk gedrag in de
sociale huisvestingsmaatschappijen.

Ik vemeem dat een aantal sociale huisvestingsmaatschap-
pijen van de kandidaat-huurders eisen dat ze een attest van
goed zedelijk gedrag voorieggen.

Zonder dat ik deze aanpak die getuigt van een goed beheer
vanwege de verhuurder in vraag stel, vernam ik graag of deze
praktijken courant zijn en of ze wettelijk zijn.

Question n° 111 de M. de Lobkowicz du 25 septembre 1990
(Fr.) :

Production de certificate de bonnes vie et mceurs dans les
societes de logements sociaux.

II me revient que certaines societes de logements sociaux
exigent des candidats locataires la production d'un certificat
de bonnes vie et mosurs.

Sans mettre, pour ma part, en cause ce precede qui temoi-
gne d'une bonne gestion dans Ie chef dubailleur, j'aimerais
savoir si ces pratiques sont courantes et si elles sont legales.

Vraag nr. 112 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 September
1990 (Fr.) :

Subsidieriag van de bebossingen in de gemeeaten.

Het Waalse Gewest geeft subsidies voor de bebossing van
de gemeenten. Deze bedragen 30 % voor de coniferen en
45 % voor de loofbomen.

Wat is hiervan aan in het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest?

Zijn er, indien dergelijke subsidies niet zouden bestaan,
plannen in die richting ?

Question n° 112 de M. de Lobkowicz du 25 septembre 1990
(Fr.) :

Subvention au boisement des communes.

II existe en Region wallonne des subventions au boisement
des communes fixees a 30 % pour les coniferes et a 45 %
pour les feuillus.

Qu'en est-il en Region de Bruxelles-Capitale ?

Pour Ie cas ou de telles subventions n'existeraient pas,
existe-t-il des projets en ce sens ?

Vraag nr. 113 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 September
1990 (Fr.) :

Aantal visvergtinningen afgeleverd in het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest en belastingopbrengst.

Kan de geachte Staatssecretaris me zeggen hoeveel visver-
gunningen er in 1989 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
werden afgeleverd en hierbij het onderscheid maken tussen
de verschillende soorten vergunningen ?

Hoeveel bracht de belasting op deze documenten in totaal
op?

Hebben deze sommen een bijzondere bestemming ?

Question n° 113 de M. de Lobkowicz du 25 septembre 1990
(Fr.) :

Nombre de permis de peche delivres en Region de Bruxel-
les-Capitale et montant de la taxe.

L'honorable Secretaire d'Etat pourrait-il me dire quel a ete
Ie nombre de permis de peche delivres en Region de Bruxel-
les-Capitale en 1989, en distinguant les diverses categories de
permis ?

Quel a ete Ie montant global produit par la taxe sur ces
termes ?

Est-ce qu'il est prevu une affectation particuliere a ces
sommes ?

Vraag nr. 114 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 September
1990 (Fr.) :

Jachtexamen.

Hoeveel inschrijvingen waren er in 1989 in Brussel voor de
Jachtexamens voor elk van de drie soorten vergunningen (A,
B, A + B) ?

Hoeveel gesi aagden waren er ?

Question n° 114 de M. de Lobkowicz du 25 septembre 1990
(Fr.):

Examen de chasse.

Combien y a-t-il eu d'inscrits aux examens de chasse a
Bruxelles en 1989 pour chacune des trois categories de per-
mis (A, B, A + B) ?

Quel a ete Ie taux de reussite ?
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Vraag nr. 115 van de heer de Lobkowicz d.d. 24 September
1990 (Fr.):

Vogelvangst met netten in hot Brusselse.

Wat is er van de vogelvangst met netten in het Brusselse ?

Werden in het Brusselse een zeker aantal vogelliefhebbers
als dusdanig geregistreerd ?

Zo ja, vangen ze dan ?

Zo ja, hoeveel vogels van de verschillende soorten vangen
ze?

Hoe beoordeelt de geachte Staatssecretaris dit cijfer ? Is dit
voor hem aanvaardbaar of moet men de reglementering ter
zake wijzigen ?

Worden mogelijke fraudes opgespoord ?

Zo ja, weike, en wat zijn de resultaten ?

Question n° 115 de M. de Lobkowicz du 24 septembre 1990
(Fr.):

La tenderie a Bruxelles.

Quelle est la situation de la tenderie a Bruxelles ?

Y a-t-il un certain nombre d'amateurs d'oiseaux recenses
comme tels a Bruxelles ?

Si oui, effectuent-ils des captures ?

Si oui, comment se repartissent ces captures entre les diver-
ses especes d'oiseaux?

Comment 1'honorable Secretaire d'Etat apprecie-t-il ce
chiffre ? Le juge-t-il acceptable ou necessite-t-il une modifica-
tion de la reglementation en la matiere ?

Y a-t-il un controle des eventuelles fraudes ?

Si oui, quels en sont les resultats ?

Vraag nr. 116 van de heer Comelissen d.d. 27 September
1990 (Fr.) :

De toelating van de Provincie aan het bedrijfBASF om in
Schaarbeek toxische en ontvlambare stoffen op te slaan.

Ondanks het negatief advies van de gemeente Schaarbeek
gaf, naar verluidt, de bestendige deputatie van Brabant het
bedrijf BASF de toelating op de Wahislaan, gedurende heel
lange tijd, vaten op te slaan met ontvlambare en heel giftige
stoffen.

De geplande hoeveelheden zijn erg groot. Men spreekt van
2,5 ton ontvlambare vioeistof en 671 ton toxische stoffen.

De opschudding in de wijk, met niet minder dan twee
scholen, is groot en... begrijpelijk. Er wordt momenteel een
petitie ter ondertekening rondgezonden en de gemeente
tekende beroep aan.

Zou de heer Staatssecretaris me kunnen zeggen welk
gevolg aan deze stap wordt gegeven ?

Zou men trouwens niet algemeen en diepgaand de com-
modo's en incommodo's moeten herbekijken ten einde zo
weinig te verantwoorden toelatingen te voorkomen ?

Question n° 116 de M. Comelissen du 27 septembre 1990
(Fr.):

L'automation donnee par la Province a la firme BASF
d'entreposer a Schaerbeek des matieres toxiques et inflam-
mables.

Malgre 1'avis negatif de la commune de Schaerbeek, la
Deputation permanente du Brabant a, semble-t-il, autorise la
firme BASF a entreposer au boulevard Wahis, et ce pour une
tres longue periode, des futs contenant des matieres inflam-
mables ou hautement toxiques.

Les quantites projetees sont tres importantes. On cite
2,5 tonnes de liquide inflammable et 671 tonnes de matieres
toxiques.

L'emoi du quartier qui ne compte pas moins de deux
ecoles est grand et... comprehensible. Une petition circule
actuellement et la commune a interjete appel.

Monsieur le Secretaire d'Etat pourrait-il me faire connaltre
la suite qui a ete reservee a cette demarche ?

Par ailleurs, d'une maniere generate, ne faudrait-il pas
revoir fondamentalement les procedures de commodo-
incommodo afin de prevenir des autorisations aussi peu
justifiees ?

Vraag nr. 117 van de heer Comelissen d.d. 27 September
1990 (Fr.):

De toekenning van een subsidie aan het «Vlaams
Komitee voor Brussef» in bet kader van het artikel 33.60
van de begroting voor 1989.

In zijn vraag nr. 27 van 17 januari 1990 wenste onze
geachte collega, de heer de Lobkowicz, zich in te lichten over
de ontvangers van de kredieten, beschikbaar gesteld, in het
artikel 33.60 van de begroting voor 1989, aan de groeperin-
gen en verenigingen die zich bezighouden met promotie en
sociale huisvesting of hier via studie of propaganda, toe
bijdragen.

Question n° 117 de M. Comelissen du 27 septembre 1990
(Fr.): •. . .

L'octroi d'un subside au « 'Vlaams Komitee voor Brussel »
dans le cadre de 1'article 33.60 du budget pour 1989.

Dans sa question n° 27 du 17 janvier 1990, notre hono-
rable collegue, Monsieur de Lobkowicz desirait s'informer
quant au beneficiaire des credits disponibles a 1'article 33.60
du budget pour 1989, en faveur des groupements et associa-
tions qui s'occupent de la promotion et de 1'amenagement du
logement social ou qui y contribuent par 1'etude ou la propa-
gande.
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Ik nam kennis van de lijst der ontvangers die u in ant-
woord op deze vraag meededeelde.

Ik was verbaasd, in deze lijst naasf verenigingen die ruim
bekend staan voor him energieke inzet voor de huisvesting,
het « Vlaams Komitee voor Brussel » aan te treffen. Deze
organisatie werd bij het publiek bekend, niet door haar
belangstelling voor de huisvesting, maar door haar bekrom-
pen, flamingante en agressieve campagnes.

Ofschoon deze beslissing heel zeker door uw voorganger,
de heer Valkeniers, werd genomen, vraag ik de heer Staatsse-
cretaris of hij me zou kunnen verantwoorden waarom deze
organisatie kredieten krijgt uit het artikel 33.60?

Beschikt de heer Staatssecretaris trouwens over gegevens
wat het latere gebruik van deze kredieten door de vereniging
in kwestie betreft ?

J'ai pris connaissance de la liste des beneficiaires que vous
avez communique en reponse a cette question.

J'ai ete surpris de retrouver dans cette liste, a cote d'asso-
ciations qui sont bien connues pour leur action energique
dans Ie domaine du logement. Ie « Vlaams Komitee voor
Brussel ». Cette derniere organisation s'est signalee a 1'atten-
tion du grand public non pas pour son interet pour Ie loge-
ment mais par des campagnes axees sur un flamingantisme
etroit et agressif.

Bien que cette decision ait tres certainement etc prise par
votre predecesseur. Monsieur Valkeniers, Monsieur Ie Secre-
taire d'Etat pourrait-il me faire connaitre les justifications
qui ont permis a cette association de beneficier des credits de
Particle 33.60 ?

Par ailleurs. Monsieur Ie Secretaire d'Etat dispose-t-il
d'elements relatifs a 1'utilisation ulterieure de ces credits par
ladite association ?

Vraag nr. 118 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 27 Sep-
tember 1990 (Fr.) :

Gebruik van plantaardig afval van de parken van het
Gewest.

Voor het onderhoud van de parken in het Brusselse
Gewest is elk jaar de aanbreng van humus nodig.

Van waar komt hij en wat kost hij ? Bovendien produceren
de parken ook een grote hoeveelheid dode bladeren en
andere plantaardig afval.

Wat gebeurt daarmee? Zou men van deze afval geen
compost kunnen maken om in de parken van het Gewest te
gebruiken ?

Question n° 118 de M°" Carton de Wiart du 27 septembre
1990 (Fr.):

Utilisation des dechets vegetaux provenant des pares de la
Region.

L'entretien des pares de la Region bruxelloise necessite
chaque annee 1'apport de terreau.

D'ou vient-il et a quel prix? D'autre part, les pares
produisent aussi quantite de feuilles mortes et autres dechets
vegetaux.

Qu'en fait-on ? Ne pourrait-on imaginer la fabrication de
compost a partir de ces dechets et son utilisation dans les
pares de la Region ?

Vraag nr. 121 van de heer Simonet d.d. 6 September 1990
(Fr.) :

Aanstelling van een commissaris bij het Huisvestingsfonds
van de Gezinnen van het Brusselse Gewest.

Bij besluit van 7 juni 1990, stelde de Brusselse Hoofdstede-
lijke Executieve als haar commissaris bij de s.v. Huisvestings-
fonds van de Gezinnen van het Brusselse Gewest een inwoner
van het Vlaamse Gewest aan, aangezien deze in Sint-Pieters-
Leeuw gedomidlieerd is.

Kan de Staatssecretaris me zeggen weike eminente en
uitzonderlijke eigenschappen de gelukkige aangestelde heeft
die verantwoorden waarom de Executieve haar commissaris
niet koos uit de in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
gedomicilieerde personen?

Question n° 121 de M. Simonet du 6 septembre 1990 (Fr.) :

Designation d'un commissaire aupres du Fonds du Loge-
ment des Families de la Region bruxelloise.

Par arrete du 7 juin 1990, I'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale a designe en qualite de commissaire de
I'Executif aupres de la «Societe cooperative Fonds du
Logement des Families de la Region bruxelloise » un habi-
tant de la Region flamande puisque domicilie a Sint-Pieters-
Leeuw.

Le Secretaire d'Etat peut-il m'indiquer quelles eminentes et
exceptionnelles qualites possede 1'heureux beneficiaire de
cette designation qui puissent justifier que I'Executif n'ait pas
choisi son commissaire parmi les personnes domiciliees sur le
territoire de la Region de Bruxelles-Capitale?

Vraag nr. 122 van mevrouw Nagy d.d. 4 oktober 1990
(Fr.) :

De hinder veroorzaakt door de SST.

Uit de antwoorden die de achtbare Staatssecretaris op mijn
vragen nrs 77, 79, 80 en 81 van 27 juni jongstleden heeft
gegeven, blijkt dat de Executieve geen nauwkeurige bestek-
ken met de negatieve gevolgen van de SST op het Brusselse
leefmilieu heeft doorgegeven aan de NMBS.

Dit heeft betrekking op de geluidswerende installaties die
absoluut noodzakelijk zijn, op de werken, op de werf en op
de bescherming van het Moeraske.

Question n° 122 de M" Nagy du 4 octobre 1990 (Fr.) :

Les nuisances causees par le TGV.

II ressort des reponses que 1'honorable Secretaire d'Etat a
donnees a mes questions n°5 77, 79, 80 et 81 du 27 juin
dernier, que I'Executif n'a pas transmis a la SNCB de cahier
de charges precis concernant les retombees du TGV sur
1'environnement bruxellois.

Cela concerne les dispositifs antibruits qui seront indispen-
sables, les travaux pendant le chantier ainsi que la protection
du Moeraske.
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Kan de achtbare Staatssecretaris mij mededelen :
1. of hi) zijn diensten heeft gevraagd een lijst met geluidswe-

rende maatregelen op te stellen (bijvoorbeeld panelen
over het volledige traject) om dit te meten met de door de
NMBS voorgestelde projecten;

2. of hij het ernstig vindt van de Executieve geen maatrege-
len te nemen om van de NMBS een vaste verbintenis te
verkrijgen inzake de nodige beschermingsmaatregelen en
de daarbij behorende begrotingen, voor het overleg-
conaite bijeenkomt;

3. of de Executieve het door het beschermingscomite voor
het Moeraske ingediende voorstel van een alternatief tra-
ject steunt? Heeft hij aan de NMBS een echte gevolgen-
studie voor dit gedeelte van het traject gevraagd?

L'honorable Secretaire d'Etat peut-il me dire :
1. s'il a demande a ses services d'etablir une liste de mesures

antibruit; panneaux, mise en caisson, etc., sur 1'ensemble
du ttajet, afin de la confronter aux projets prevus par la
SNCB;

2. s'il estime serieux de la part de 1'Executif de ne pas
intervenir avant que la Commission de concertation ne se
reunisse, pour obtenir de la SNCB un engagement ferme
en matiere de mesures necessaires de protection de 1'envi-
ronnement et des budgets y afferents;

3. si 1'Executif soutient la proposition de trace alternatif
presente par Ie comite de sauvegarde du Moeraske ? A-t-il
demande a la SNCB une veritable etude d'impact sur
cette partie du trace ?

Vraag nr. 123 van de heer Roelants du Vivier d.d. 1 oktober
1990 (Fr.):

Bevoegdheden van het BIM met betrekking tot het water-
beleid.

In antwoord op de vraag nr. 106 van de heer Cauwelier
preciseert de heer Minister-Voorzitter dat inzake waterbeleid
de diensten van het BIM bevoegd zijn voor « het opstellen
van algemene normen, de wetteksten en bepalingen, terwiji
de dienst natuurlijke rijkdommen en milieu van het Ministe-
rie van het Brusselse Gewest in dit domein vele bevoegdhe-
den zou hebben, waaronder het beheer van de regionale
waterlopen, ongeacht het feit of het zuiver water of afvalwa-
ter betreft».

Wat het BIM betreft, ontkent de heer Minister-Voorzitter
niet dat in het Brusselse Gewest het artikel 5, § 1, lid 3, van
de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de opper-
vlaktewateren tegen de vervuiling bepaalt dat « voor het
lozen van andere afvalwateren in de openbare riolen alsmede
voor alle lozing van afvalwater in de wateren bedoeld in
artikel 1, eerste lid, de vergunning wordt verleend door de
directeur van het Brussels Instituut voor Milieubeheer ».

Kan de heer Staatssecretaris, voor zover deze precisering
niet in zijn antwoord aan de heer Cauwelier stond, me beves-
tigen dat het BIM ontegensprekelijk bevoegdheden heeft, in
het kader van de wet van 26 maart 1971 toegekend aan een
waterzuiveringsmaatschappij ?

Question n° 123 de M. Roelants du Vivier du 1° octobre
1990 (Fr.) :

Competences de 1'TBGE en matiere de politique de 1'eav.

En reponse a la question n° 106 de M. Cauwelier, M. Ie
Ministre-President precise qu'en matiere de politique de 1'eau
les services de 1'IBGE sont competents « pour 1'etablissement
des regles generales, des textes de loi et definitions », alors
que Ie Service des Ressources naturelles et de 1'Environne-
ment du Ministere de la Region bruxelloise aurait dans ce
domaine de nombreuses competences, dont « les travaux de
gestion des cours d'eau regionaux, nonobstant Ie fait qu'il
s'agit d'eau prop re ou d'eau usee ».

Pour ce qui conceme 1'IBGE, M. Ie Ministre-President
n'ignore pas qu'en Region bruxelloise, 1'article 5, § I",
alinea 3, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux
de surface centre la pollution dispose que « 1'autorisation de
deversement d'autres eaux usees dans les egouts publics ainsi
que 1'autorisation de tout deversement d'eaux usees dans les
eaux visees a 1'article 1°, premier alinea, est delivree par Ie
directeur de 1'Institut bruxellois de gestion de 1'environne-
ment».

Dans la mesure ou cette precision n'etait pas apportee dans
sa reponse a M. Cauwelier, M. Ie Secretaire d'Etat peut-il me
confirmer que 1'IBGE dispose incontestablement des compe-
tences attribuees dans Ie cadre de la loi du 26 mars 1971 a
une societe d'epuration des eaux ?

Vraag nr. 124 van de heer de Lobkowicz d.d. 6 September
1990 (Fr.):

Regionalisatie van de Nationals Maatschappij voor de
Huisvesting.

De Nationale Maatschappij voor de Huisvesting is nu
geregionaliseerd. Volgens het in het Belgisch Staatblad
gepubliceerde uitvoeringsbesluit worden alle sociale aande-
len in de plaatselijke huisvestingmaatschappijen die tot nu
toe in het bezit waren van de Nationale Maatschappij voor
de Huisvesting overgedragen naar de gewestelijke maat-
schappijen voor de huisvesting.

Maar ik heb vernomen dat in de algemene vergadering
voor bepaalde plaatselijke maatschappijen het nog steeds de
door de nationale Minister van Financien aangeduide com-
missarissen zijn die het stemrecht van deze sociale aandelen
die niet meer tot de Staat behoren uitoefenen.

Vindt de geachte Staatsminister deze toestand normaal en
weike maatregelen overweegt hij in het tegenovergestelde
geval?

Question n° 124 de M. de Lobkowicz du 6 septembre 1990
(Fr.):

Regionalisation de la Societe nationals du Logement.

La Societe Nationale du Logement est a present regionali-
see. Aux termes de 1'arrete d'execution public au Moniteur,
1'ensemble des parts sociales dans les societes locales de
logement, detenues jusqu'a present, par la Societe nationale
du Logement, sont transferees aux societes regionales du
logement. .

Or, j'apprends qu'aux assemblies generales de certaines
societes locales, ce sont encore des commissaires designes par
Ie Ministre national des finances qui exercent les droits de
vote lies a ces parts sociales qui n'appartiennent plus a 1'Etat.

L'honorable Secretaire d'Etat trouve-t-il cette situation
normale et dans Ie cas contraire, quelles mesures envisage-t-
il? . .
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II. Vragen van de Raadsleden
en antwoorden van de Ministers

II. Questions posees par les Conseillers
et reponses donnees par les Ministres

(N.) : Vraag gesteld in 't Nederlands — (Fr.) : Vraag gesteld in 't Frans
(N.) : Question posee en neerlandais — (Fr.) : Question posee en francais

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

Vraag nr. 17 van de heer de Patoul d.d. 28 november 1989
(Fr.) :

Renovatiepremie.

Hierbij wens ik van de heer Minister de volgende inlichtin-
gen te verkrijgen :

1. het totale aantal personen die in 1987, 1988 en 1989
een renovatiepremie genoten;

2. het totale bedrag dat voor de jaren 1987,1988 en 1989
werd uitbetaald;

3. de indeling voor die jaren van de begunstigden (aantal
en bedrag van de uitgekeerde sommen) in eigenaars-bewo-
ners, personen niet-bewoners van het gerenoveerde goed en
natuurlijke en rechtspersonen;

4. de verdeling per gemeente van de in die jaren uitgekeer-
de premies;

De gevraagde inlichtingen zijn met andere woorden die-
gene die de hier bijgevoegde tabel zouden moeten vervolle-
digen.

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

Question n017 de M. de Patoul du 28 novembre 1989 (Fr.):

la prime a la renovation.

Par la presente demande, je souhaite obtenir de Monsieur
Ie Ministre, les renseignements suivants :

1. Ie nombre total des beneficiaires de la prime a la
renovation pour les annees 1987, 1988 et 1989;

2. Ie montant total paye pour la prime a la renovation.
pour les annees 1987, 1988 et 1989;

3. pour les mercies annees, la classification des beneficiai-
res de la prime (nombre et montant des sommes payees) en
proprietaires habitant la maison renovee, en personnes
n'habitant pas Ie bien renove, en personnes physiques et en
personnes morales;

4. pour les memes annees, la repartition par commune du
montant des primes versees.

En d'autres termes, les renseignements demandes sont
ceux qui devraient completer les tableaux ci-joints.

JAAR

Natuurlijke personen

c. Eigenaar^= "sr
Aantal Uitge- Aantal Uitge-
beguns- keerde beguns- keerde
tigden bedragen tigden bedragen

1987
1988
1989

RENOVATIE-
PREMIE AANTAL BEGUNSTIGDEN EN UITGEKEERDE BEDRAGEN

Rechtspersonen

Eieenaar- Eigenaar
h10 a r niet-bewonerbewoner ofhuurder

Aantal Uitge- Aantal Uitge-
beguns- keerde beguns- keerde
tigden bedragen tigden bedragen
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RENOVATIE-
PREMIEJAAR AANTAL BEGUNSTIGDEN EN UITGEKEERDE BEDRAGEN

TOTAAL
Aantal begunstigden

TOTAAL
Uitgekeerde bedragen

1987
1988
1989

PRIME DE
RENOVATIONANNEE NOMBRE DE BENEFICIAIRES ET MONTANTS PAYES

Personnes physiques Personnes morales

Proprietaire
habitant

Proprietaire
non habitant
ou locataire

Proprietaire
habitant

Proprietaire
non habitant
ou locataire

No^bre Montants ̂ K Montants No^bl•e Montants No^bre Montants
beneficiaires W beneficiaires wes beneficiaires P^ benefic'iaires W

1987
1988
1989

PRIME DE
RENOVATIONANNEE NOMBRE DE BENEFICIAIRES ET MONTANTS PAYES

TOTAL
Nombre de beneficiaires

TOTAL
Montants payes

1987
1988
1989

Deze tweede tabel zou moeten worden opgemaakt voor
het Gewest en per gemeente.

Antwoord: Ik verzoek het geachte lid hierna de gevraagde
staristieken te vinden betreffende de begunstigden van de
renovatiepremie voor de boekjaren 1987 tot 1990.

Ik vestig nochtans zijn aandacht op het feit dat de
verdeling van de gestorte premiebedragen voor voorvermelde
boekjaren gebeurde op basis van de postnummers en niet per
gemeente.

Daarenboven is het om informaticaprogrammaredenen
onmogelijk het onderscheid te maken tussen natuurlijke
personen en rechtspersonen.

Ce deuxieme tableau devrait etre realise pour la Region et
par commune.

Repoase: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-
dessous les statistiques sollicitees relatives aux beneficiaires
de primes a la renovation pour les exercices 1987 a 1990.

J'attire toutefois son attention sur Ie fait que la repartition
des montants de primes versees pour les exercices precites est
faite selon Ie code postal et non par commune.

En outre, pour des raisons de programme informatique la
distinction entre personnes physiques et personnes morales
est impossible a determiner.

Aantal begunstigden en betaalde bedragen, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.
Nombre de beneficiaires et montants payes, personnes physiques et morales confondues.

Jaar
Annee

1987
1988
1989
1990

Eigenaar 1:
Proprietaire

Aantal
Nombre

1626
1963
1820
1666

iewoner
occupant

Bedragen
Montants

175.193.255
193.180.394
193.810.615
205.486.311

Eigenaar r
Proprietaire

Aantal
Nombre

855
1.033

970
1.176

uet-bewoner
non occupant

Bedragen
Montants

90.500.294
84.611.555
94.237.037

170.282.158

Onb
Non

Aantal
Nombre

54
67
90

120

'epaald
precise

Bedragen
Montants

5.074.860
7.358.717
8.505.649
9.362.703

104
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Jaar
Annee

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

Vragen en Antwoorden — Brussels
Questions et Reponses — Conseil de la

Postnummer
Code Postal

1000

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

1090

1120

1130

1140

1150

1160

,e Hoofdstedelijke Raad - 27 november 1990
Region de Bruxelles-Capitale — 27 novembre

Aantal begunstigden
Nombre de beneficiaires

110
109
102
122

72
128
85
86

347
408
381
433

308
388
305
317

229
282
263
359

208
243
322
409

176
191
174
178

177
225
184
152

95
115
81
59

21
26
17
7

17
8

15
3

49
67
54
39

108
112
115
98

79
102
76

116

(nr. 9)
1990 (n° 9)

Betaalde bedragen
Montants payes

13.301.512
11.698.363
15.058.308
21.858.441

6.237.384
10.559.242
6.859.366
7.922.997

30.320.288
33.825.373
36.032.673
52.987.146

39.708.927
39.702.664
36.739.223
45.744.275

26.975.811
33.947.340
29.842.539
46.437.424

18.376.169
20.476.406
33.788.178
59.812.253

14.516.717
14.282.752
16.481.932
15.508.224

18.175.178
17.952.450
13.825.978
14.412.993

9.466.912
7.440.268
6.442.152
4.258.709

2.471.344
1.832.793
1.489.736

616.306

1.865.112
1.065.545
1.557.948

411.841

5.004.195
5.247.115
4.159.602
4.936.375

14.385.494
11.184.425
12.775.475
14.367.019

9.657.963
9.637.563
7.879.962

15.976.832



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 27 november 1990 (nr. 9) Q ? 7
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 27 novembre 1990 (n° 9)

Jaar
Annee

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

Postnummer
Code Postal

1170

1180

1190

1200

1210

Aantal begunstigden
Nombre de beneficiaires

88
89
95

108

189
239
244
197

92
115
107
115

114
140
189
99

56
72
70
63

Betaalde bedragen
Montants payes

11.824.968
10.792.207
15.204.668
21.732.620

23.044.372
26.169.554
27.648.335
25.326.309

7.456.494
8.569.771
8.232.925

14.218.205

12.125.502
14.400.734
16.686.882
10.508.687

5.854.667
6.121.454
5.797.019
7.921.805

Wat de rechtspersonen betreft dient genoteerd te worden
dat tot 1 januari 1990, datum van het inworking treden van
het koninklijk besluit van 28 december 1988, alleen natuur-
lijke personen een renovatiepremie konden genieten. Immers
zo, sinds het koninklijk besluit van 18 december 1984, een
rechtspersoon handelend als aannemer-vernieuwbouwer een
aanvraag kon indienen, was het evenwel de natuurlijke
persoon optredend als verwerver van het gerenoveerde goed
die de premie kon genieten.

Van 1 januari 1989 tot 14 mei 1990 hebben de rechtsper-
sonen de renovatiepremie kunnen genieten. Gezien geen
bijzondere codering in het informaticaprogramma voorkomt
is alleen een totaalstatistiek beschikbaar van de door voor-
noemde personen ingediende aanvragen voor alle gemeenten
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, hetzij 578 aanvra-
gen op een algemeen totaal van 8.353 dossiers, of 6,92 %.

En ce qui concerne les personnes morales, il y a lieu de
noter que jusqu'au 1° janvier 1990, date d'entree en vigueur
de 1'arrete royal du 28 decembre 1988, seules les personnes
physiques pouvaient beneficier d'une prime a la renovation.
En effet si, a partir de 1'arrete royal du 18 decembre 1984,
une personne morale agissant en qualite d'entrepreneur-
renovateur pouvait introduire une demande, seule la person-
ne physique agissant en qualite d'acquereur du bien renove
pouvait beneficier de la prime a la renovation.

Du 1° janvier 1989 au 14 mai 1990, les personnes morales
ont pu beneficier d'une prime a la renovation. Aucun
encodage particulier ne figurant au programme informati-
que, la seule statistique disponible est Ie nombre total de
demandes introduites par lesdites personnes pour toutes les
communes de la Region de Bruxelles-Capitale, soit 578
demandes sur un total general de 8.353 dossiers, a savoir
6,92 %.

Vraag nr. 69 van de heer de Lobkowicz d.d. 7 maart 1990
(Fr.) :

Informatisering gemeenten. — Personeelsbesparing.

De Brusselse gemeenten zijn volop bezig zich te informati-
seren volgens de bepalingen in de richtschema's die ze onder
controle van het Gewest zeif hebben opgesteld.

Niemand twijfelt eraan dat die informatisering personeels-
besparingen zai opieveren : vele uitvoeringstaken zullen in de
toekomst door de machine worden uitgevoerd.

Graag had ik voor eike gemeente van het Gewest de
preciseringen gekend inzake personeel zoals in de negentien
richtschema's gedetailleerd.

Met hoeveel zai het personeel in de negentien gemeenten,
na hun volledige informatisering, verminderen (of eventueel
en onwaarschijniijk vermeerderen)?

Question n° 69 de M. de Lobkowicz du 7 mars 1990 (Fr.):

Informatisation communes. — Economies de personnel.

Les communes bruxelloises sont toutes en train de s'infor-
matiser en suivant les directives des schemas directeurs
qu'elles ont elles-memes redigees sous Ie controle de la
Region.

Nul doute que cette informatisation permettra de faire des
economies de personnel: de nombreuses taches d'execution
allant a 1'avenir etre executees par la machine.

J'aimerais connaitre, pour chaque commune de la Region,
les precisions en matiere de personnel telles que detaillees
dans les dix-neuf schemas directeurs.

Quelle sera la diminution (ou 1'eventuelle et improbable
augmentation) du personnel des communes apres leur infor-
matisation complete?
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Antwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid als bijiage de
door hem gewenste inlichtingen over te maken, zoals deze
werden bekomen bij de gemeentebesturen.

Reponse: J'ai 1'honneur de transmettre, en annexe, a
1'honorable membre les renseignements souhaites, tels qu'ils
ont ete communiques par les autorites communales.

INFORMATISERING VAN DE GEMEENTEDIENSTEN
INFORMATISATION DES SERVICES COMMUNAUX

GEMEENTEN

COMMUNES

VERLAGING — VERHOGING
VAN HET KADER-EFFEKTIEF

AUGMENTATION — DIMINUTION
DU CADRE-EFFECTIF

SPECIFIEKE INFORMATIKABETREK-
KINGEN DIE WERDEN GECREEERD

EMPLOIS SPECIFIQUES CREES

Anderlecht
Anderlecht

Ouderghem
Auderghem

Sint-Agatha-Berchem
Berchem-Sainte-Agathe

Brussel
Bruxelles

Etterbeek
Etterbeek

Evere
Evere

Vorst
Forest

Ganshoren
Ganshoren

Niet meetbaar
Non mesurable

Sedert 1983 is het effektief gedaald. Door de
informatisering kan het op het huidige peil
behouden blijven
Depuis 1983, 1'effectif a diminue. Par 1'infor-
matisation, il peut etre maintenu au niveau
actuel

Niet meetbaar
Non mesurable

Geen invloed op het kader-effektief
Pas d'influence sur Ie cadre

Geen invloed op het kader
Pas d'influence sur Ie cadre

3 betrekkingen — 3 emplois
— 1 systeembeheerder — verantwoordelijke

informaticacentrum
2 operatoren

— 1 administrateiir de systeme — responsa-
ble du Centre informatique
2 operateurs

2 programmeurs
2 programmeurs

1 opsteller (belast met het opstellen van het
stuurplan)
1 redacteur (charge de la redaction du plan de
gestion)

Er zullen nieuwe — nog niet gespecifieerde —
graden gecreeerd worden
De nouveaux grades — encore non specifies
— seront crees

— 1 systeembeheerder — verantwoordelijke
voor de mformarica
2 operatoren

— 1 administrateur — responsable de 1'infor-
matique
2 operateurs

1 systeembeheerder
1 gestionnaire du systeme

1 administratief personeelslid met een infor-
matica-opleiding zai aangeduid worden
1 membre du personnel administratif ayant
une formation en informatique sera designe

Elsene
Ixelles

Jette
Jette

Koekelberg
Koekelberg

Sint-Jans-Molenbeek
Molenbeek-Saint-Jean

Sint-Gillis
Saint-Gilles

Geen invloed op het kader
Pas d'influence sur Ie cadre

Geen invloed op het kader
(interne aanpassing)
Pas d'influence sur Ie cadre
(adaptation interne)

Geen invloed op het kader
(interne aanpassing)
Pas d'influence sur Ie cadre
(adaptation interne)

Kaderwijziging wordt onderzocht
Une augmentation du cadre est a I'etude

Kaderwijziging in voorbereiding
Modification du cadre en preparation

16 betrekkingen op het kader
16 emplois crees au cadre

Misschien zullen nieuwe graden gecreeerd
worden
II n'est pas exclu que soient crees certains
emplois specifiques
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GEMEENTEN

COMMUNES

VERLAGING — VERHOGING
VAN HET KADER-EFFEKTIEF

AUGMENTATION — DIMINUTION
DU CADRE-EFFECTIF

SPECIFIEKE INFORMATIKABETREK-
KINGEN DIE WERDEN GECREEERD

EMPLOIS SPECIFIQUES CREES

Smt-Joost-ten-Node
Saint-Josse-ten-Noode

Schaarbeek
Schaerbeek

Eventueel interne reorganisatie
Eventuellement reorganisation interne

Ukkel
Uccle

Gemeentelijk informaticacentrum (bestaat se-
dert 1970) : 1 hoofd van het centrum —
analysten — programmeurs — operatoren —
ponsers
Centre communal d'informatique (existe de-
puis 1970) : 1 chef du centre — analystes —
programmeurs — operateurs — poinconneurs

Ontwerp-kader: 1 verantwoordelijke pro-
grammeur — 1 adjunct-programmeur —
2 operatoren — 1 uitvoerend agent (klerk)
Modification du cadre prevue: 1 program-
meur adjoint — 2 operateurs — 1 agent
d'execution (commis)

Watermaal-Bosvoorde
Watermael-Boitsfort

Sint-Lambrechts-Wbluwe
Woluwe-Saint-Lambert

Sint-Pieters-Woluwe
Woluwe-Saint-Pierre

Geen invloed op het kader
Pas d'influence sur Ie cadre

— 2 programmeurs
1 informaticien

— 2 programmeurs
1 informaticus

Geen specifieke betrekkingen : 1 directeur -
1 bureauchef - 1 opsteller - 1 klerk, zullen de
werking van de dienst verzorgen
Pas d'emplois specifiques : 1 directeur -1 chef
de bureau - 1 redacteur - 1 commis, seront
charges du fonctionnement du service

"' De gemeente heeft de vraag niet beantwoord.
La commune n'a pas repondu a la question

Vraag nr. 150 van de heer Vandenbussche d.d. 17 juli 1990
(N.):

Gemeeatelijke v.z.w.'s — Algemeen overzicht.

De jongste jaren hebben de gemeenten een aantal aangele-
genheden van gemeentelijk belang gedelegeerd naar v.z.w.'s.

Alvorens een beleidsmatig oordeel te kunnen uitspreken
over de opportuniteit van dergelijke afstand van bevoegdheid
vanwege de gemeentelijke instanties, is het nuttig te beschik-
ken over de correcte gegevens.

Kan de heer Minister mij meedelen, per gemeente, weike
v.z.w.'s als « gemeentelijk » kunnen bestempeld worden, met
andere woorden verenigingen waarin van rechtswege een lid-
maatschap van de gemeentelijke overheid is voorzien en/of
waarmee de gemeentelijke overheid een overeenkomst heeft
afgesloten?

Graag vernam ik ook het actieterrein van deze v.z.w.'s :
voorbeeld beheer sportinfrastructuur, beheer sociaal-culture-
le infrastructuur, toerisme, sociaal-culturele activiteiten, me-
disch-sociale activiteiten, gezinshulp, kunst en onderwijs,
jeugd, informatie, kinderkribben, huisvesting, andere...

Question n° 150 de M. Vandenbussche du 17 juillet 1990
(N.) ••

A.s.b.l. communales — Apercu general.

Ces dernieres annees, les communes ont delegue a des
a.s.b.l. un certain nombre de marieres d'interet communal.

Avant de pouvoir fonder politiquement Ie jugement a
porter sur 1'opportunite d'une telle delegation de competence
de la part des instances communales, il est utile de disposer
des donnees correctes.

Monsieur Ie Ministre peut-il me dire, par commune,
quelles sont les a.s.b.l. qui peuvent etre qualifiees de « com-
munales » ou, en d'autres termes, quelles sont les associa-
tions dans lesquelles les autorites communales sont represen-
tees de plein droit et/ou avec lesquelles elles ont passe un
accord?

Je souhaiterais egalement etre informe du terrain d'action
de ces a.s.b.l.: par exemple gestion d'infrastructures sporti-
ves, gestion d'infrastructures socio-culturelles, tourisme,
activites socio-culturelles, activites medico-sodales, aide fa-
miliale, art et enseignement, jeunesse, information, creches,
logement, autres.
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Wil de heer Minister mij ook laten weten in welk jaar deze
v.z.w.'s werden opgericht?

Gezien de redelijke omvang van de vraag en de aard ervan
die de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad een
onmisbaar instrument moet verschaffen om de wijze te
controleren waarop de Executieve het toezicht uitoefent op
de gemeenten, lijkt het mij technisch perfect mogelijk een
status questionis anno 1989 (of 1990) op te maken.

Mag ik de heer Minister suggereren een bijeenkomst
samen te roepen van de gemeentelijke verantwoordelijken,
de provincieverantwoordelijken en zijn eigen administratie.

Wanneer zij de juiste documenten bij hebben is de klus op
enkele luttele uren geklaard.

Ik dank de heer Minister bij voorbaat voor zijn inhoudelijk
gestoffeerd antwoord.

Antwoord: Tot mijn spijt moet ik aan het geachte lid
mededelen dat de inlichtingen die we van de Administratie
moeten krijgen om op zijn vraag te kunnen antwoorden ons
niet kunnen verstrekt worden binnen de gestelde termijn.

Toch dring ik bij de bevoegde diensten aan om zo spoedig
mogelijk een definitief antwoord aan het geachte lid te
verstrekken.

Le Ministre pourrait-il egalement me faire connaltre
1'annee de creation de ces a.s.b.l.?

Etant donne 1'ampleur raisonnable et la nature de la
question, qui doit donner aux membres du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale un instrument indispensable
pour controler la maniere dont 1'Executif exerce sa tutelle sur
les communes, il me parait parfaitement possible, technique-
ment, d'etablir un etat de la question pour 1'annee 1989 (ou
1990).

Puis-je suggerer a monsieur le Ministre de convoquer une
reunion des responsables communaux, des responsables
provinciaux et de sa propre administration?

S'ils sont en possession des documents appropries, 1'affaire
sera reglee en quelques heures.

Je remercie d'avance monsieur le Ministre de la reponse
documentee qu'il me fournira.

Reponse : Je suis au regret d'informer 1'honorable membre
que la question posee necessite de recueillir aupres de
1'Administration des elements d'information qu'il ne s'avere
pas possible de communiquer dans le delai imparti.

Nonobstant cet inconvenient, j'insiste aupres de mes
services afin qu'une reponse definitive soit adressee a 1'hono-
rable membre le plus rapidement possible.

Vraag nr. 151 van de heer Vandenbussche d.d. 17 juli 1990
(N.):

Gemeentelijke v.z.w.'s. — Gemeentelijke subsidies.

Kan de heer Minister mij meedelen, per gemeentelijke
v.z.w. (cfr. vraag; Gemeentelijke v.z.w.'s. — Algemeen
overzicht) hoeveel het subsidiebedrag bedraagt dat de
gemeente aan ieder van deze v.z.w.'s heeft besteed voor de
jaren 1980 tot en met 1989 ?

Gelet op het feit dat het hier gaat om het overschrijven van
bedragen die in de gemeentelijke begrotingen en rekeningen
voorkomen, lijkt mij een «technische onmogelijkheid»
moeilijk verklaarbaar.

Ik dank de heer Minister bij voorbaat voor zijn inhoudelijk
gestoffeerd antwoord.

Aatwoord: Tot mijn spijt moet ik aan het geachte lid
mededelen dat de inlichtingen die we van de Administratie
moeten krijgen om op zijn vraag te kunnen antwoorden ons
niet kunnen verstrekt worden binnen de gestelde termijn.

Toch dring ik bij de bevoegde diensten aan om zo spoedig
mogelijk een definitief antwoord aan het geachte lid te
verstrekken.

Question n° 151 de M. Vandenbussche du 17 juillet 1990
(N.):

A.s.b.l. communales. — Subsides communaux.

Le Ministre peut-il me dire, par a.s.b.l. communale (cfr.
question: A.s.b.l. communales. - Apercu general), a com-
bien se monte le subside alloue par la commune a chacune de
ces a.s.b.l. pour les annees 1980 a 1989 incluse?

Etant donne qu'il s'agit ici de la transcription de montants
repris dans les budgets et les comptes communaux, il me
parait difficile d'exciper d'une « impossibilite technique ».

Je remercie d'avance monsieur le Ministre de la reponse
documentee qu'il me fournira.

Reponse ;Je suis au regret d'informer 1'honorable membre
que la question posee necessite de recueillir aupres de
1'Administration des elements d'information qu'il ne s'avere
pas possible de communiquer dans le delai imparti.

Nobostant cet inconvenient, j'insiste aupres de mes servi-
ces afin qu'une reponse definitive soit adressee a 1'honorable
membre le plus rapidement possible.

Vraag nr. 152 van de heer Vandenbussche d.d. 17 juli 1990
(N.):

Gemeentelijke v.z.w.'s. — Controle door de gemeenteraad
en/of het College van burgemeester en schepeaen.

Per gemeentelijke v.z.w. (cfr. vraag: Gemeentelijke
v.z.w.'s — Algemeen overzicht) ontving ik graag van de heer
Minister volgende inlichtingen :

— Is de controle door de gemeenteraad en/of door het
College van burgemeester en schepenen statutair voorzien?

Question n° 152 de M. Vandenbussche du 17 juillet 1990
(N.):

A.s.b.l. communales. — Controle exerce par le conseil
communal et/ou le College des bomgmestre et echevins.

Je souhaiterais que Monsieur le Ministre me donne, par
a.s.b.l. communale (cfr. question : A.s.b.l. communales. —
Apercu general), les informations suivantes :

— Le controle exerce par le conseil communal et/ou le
College des bourgmestre et echevins est-il prevu par les
statuts ?
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— Op weike wijze ?
— Indien niet, is er in de praktijk een controle ?

— Deweike?

Ik kreeg deze gegevens graag per afzonderlijke vereniging
en niet in algemene termen, maar op basis van de concrete
realiteit.

De heer Minister was van oordeel bij het antwoord op de
oorspronkelijke vraag dat « gezien de omvang en de aard van
de vraag het technisch onmogelijk is een antwoord te
verschaffen ».

Ik wil mij bij deze nieuwe vraag beperken tot de algemene
principes die de controle door het College van burgemeester
en schepenen en de gemeenteraad op de gemeentelijke
v.z.w.'s moeten beheersen.

Ik dank de heer Minister bij voorbaat voor zijn inhoudelijk
gestoffeerd antwoord.

Antwoord: Tot mijn spijt moet ik aan het geachte lid
mededelen dat de inlichtingen die we van de Administratie
moeten krijgen om op zijn vraag te kunnen antwoorden ons
niet kunnen verstrekt worden binnen de gestelde termijn.

Toch dring ik bij de bevoegde diensten aan om zo spoedig
mogelijk een definitief antwoord aan het geachte lid te
verstrekken.

— De queue maniere ?
— Dans Ie cas contraire, y a-t-il un controle dans la

pratique ?
— Lequel?

Je souhaiterais que ces donnees me soient communiquees
par association distincte, et non pas en termes generaux mais
sur la base de la realite concrete.

Monsieur Ie Ministre a estime qu'il n'etait « technique-
ment pas possible » de repondre a la question originale « en
raison de 1'ampleur et de la nature de la question ».

Je me limiterai, pour cette nouvelle question, aux principes
generaux qui doivent regir Ie controle des a.s.b.l. communa-
les par Ie College des bourgmestre et echevins et Ie conseil
communal.

Je remercie d'avance monsieur Ie Ministre de la reponse
documentee qu'il me fournira.

Reponse : Je suis au regret d'informer 1'honorable membre
que la question posee necessite de recueillir aupres de
1'Administration des elements d'information qu'il ne s'avere
pas possible de communiquer dans Ie delai imparti.

Nonobstant cet inconvenient, j'insiste aupres de mes
services afin qu'une reponse definitive soit adressee a 1'hono-
rable membre Ie plus rapidement possible.

Vraag nr. 153 van de heer Vandenbussche d.d. 17 juli 1990
(N.):

Gemeentelijke v.z.w.'s. — Toepassing van de taalwetge-
ving.

Kan de heer Minister mij meedelen — per gemeentelijke
v.z.w. (cfr. vraag; Gemeentelijke v.z.w.'s. — Algemeen
overzicht) weike verenigingen onder de toepassing van
artikel 1, § 1, 2°, van de samengevatte wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken vallen en weike verenigingen
onder artikel 22 (uni-communautaire instellingen, zoals dat
in het nieuwe institutionele jargon heeft) ?

Antwoord: Tot mijn spijt moet ik aan het geachte lid
mededelen dat de inlichtingen die we van de Administratie
moeten krijgen om op zijn vraag te kunnen antwoorden ons
niet kunnen verstrekt worden binnen de gestelde termijn.

Toch dring ik bij de bevoegde diensten aan om zo spoedig
mogelijk een definitief antwoord aan het geachte lid te
verstrekken.

Application de la legislation

Question n° 153 de M. Vandenbussche du 17 juillet 1990
(N.):

A.s.b.l. communales.
linguistique.

Monsieur Ie Ministre peut-il me dire — par a.s.b.l. commu-
nale (cfr. question : A.s.b.l. communales. — Apercu general)
queues sont les associations soumises a 1'application de
Particle 1, § 1, 2°, des lois sur 1'emploi des langues en matiere
administrative et quelles sont celles qui sont soumises a
1'application de 1'article 22 (institutions unicommunautaires,
comme on les appelle dans Ie nouveau jargon institutionnel) ?

Reponse : Je suis au regret d'informer 1'honorable membre
que la question posee necessite de recueillir aupres de
1'Administration des elements d'information qu'il ne s'avere
pas possible de communiquer dans Ie delai imparti.

Nonobstant cet inconvenient, j'insiste aupres de mes
services afin qu'une reponse definitive soit adressee a 1'hono-
rable membre Ie plus rapidement possible.

Vraag nr. 154 van de heer Vandenbussche d.d. 17 juli 1990
(N.):

Gemeentelijke v.z.w.'s. — Personeel.

Graag ontving ik van de heer Minister per gemeentelijke
v.z.w. (cfr. vraag: Gemeentelijke v.z.w.'s. — Algemeen
overzicht), het personeelsbestand, met aanduiding van de
functie, de graad, de taalrol, eventueel het niveau van het
taalexamen tweede taal.

Per personeelslid vernam ik ook graag het statuut:
bediendencontract van bepaalde of onbepaalde duur, DAC,
GESKO, andere...

Question n° 154 de M. Vandenbussche du 17 juillet 1990
(N.):

A.s.b.l. communales. — Personnel.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il m'informer, par a.s.b.l.
communale (cfr. question : A.s.b.l. communales. — Apercu
general), de 1'effectif du personnel, avec mention des fonc-
tion, grade, role linguistique, eventuellement du niveau de
1'examen linguistique de la deuxieme langue.

Je souhaiterais egalement connaltre Ie statut de chaque
membre du personnel: contrat d'emploi a duree determinee
ou indeterminee, TCT, ACS, autres.
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In 1980 bleek dat 56 van de 106 gerepertorieerde v.z.w.'s
him personeel benoemen en ontslaan.

Mag men aannemen dat in de andere gevallen de gemeen-
telijke overheid een rol speelt (weike?) in het personeelsbe-
leid, bijvoorbeeld door terbeschikkingstelling ?

Het personeel van deze verenigingen valt, luidens het
advies nr. 199 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
onder de toepassing van de bestuurstaalwetgeving.

Ik dank de heer Minister bij voorbaat voor zijn inhoudelijk
gestoffeerd antwoord.

Antwoord: Tot mijn spijt moet ik aan het geachte lid
mededelen dat de inlichtingen die we van de Administratie
moeten krijgen om op zijn vraag te kunnen antwoorden ons
niet kunnen verstrekt worden binnen de gestelde termijn.

Toch dring ik bij de bevoegde diensten aan om zo spoedig
mogelijk een definitief antwoord aan het geachte lid te
verstrekken.

II s'avere qu'en 1980, 56 des 106 a.s.b.l. repertoriees
procedaient a la nomination et au licenciement de leur
personnel.

Peut-on supposer que dans les autres cas, 1'administration
communale joue un role (lequel?) dans la politique du
personnel, par exemple en mettant des agents a disposition ?

Conformement a 1'avis n° 199 de la Commission perma-
nente de controle linguistique, la legislation sur 1'emploi des
langues en matiere administrative s'applique au personnel de
ces associations.

Je remercie d'avance monsieur Ie Ministre de la reponse
documentee qu'il me fournira.

Reponse : Je suis au regret d'informer 1'honorable membre
que la question posee necessite de recueillir aupres de
1'Administration des elements d'information qu'il ne s'avere
pas possible de communiquer dans Ie delai imparti.

Nonobstant cet inconvenient, j'insiste aupres de mes
services afin qu'une reponse definitive soit adressee a 1'hono-
rable membre Ie plus rapidement possible.

Vraag nr. 155 van de heer Vandenbussche d.d. 17 juli 1990
(N.):

Gemeentelijke v.z.w.'s. — Tussengemeentelijke v.z.w.'s.

Naast de gemeentelijke v.z.w.'s, bestaan er ook een aantal
tussengemeentelijke v.z.w.'s, dat wil zeggen verenigingen
wier werkingsgebied twee of meer of alle gemeenten van de
Brusselse agglomeratie bestrijkt.

Kan de heer Minister mij de lijst meedelen van deze
tussengemeentelijke v.z.w.'s met aanduiding van de gemeen-
ten die een band hebben met deze verenigingen, alsmede met
aanduiding van him actieterrein, hun oprichtingsdatum en/of
de datum van de publicatie van hun statuten in het Belgisch
Staatsblad?

Ik dank bij voorbaat de heer Minister voor zijn antwoord
- anno 1990 - in verband met de status questionis van de
tussengemeentelijke v.z.w.'s.

Antwoord: Tot mijn spijt moet ik aan het geachte lid
mededelen dat de inlichtingen die we van de Administratie
moeten krijgen om op zijn vraag te kunnen antwoorden ons
niet kunnen verstrekt worden binnen de gestelde termijn.

Toch dring ik bij de bevoegde diensten aan om zo spoedig
mogelijk een definitief antwoord aan het geachte lid te
verstrekken.

Question n° 155 de M. Vandenbussche du 17 juillet 1990
(N.):

A.s.b.l. communales. — A.s.b.l. intercommunales.

Outre les a.s.b.l. communales, il existe egalement un
certain nombre d'a.s.b.l. intercommunales, c'est-a-dire des
associations dont Ie terrain d'action couvre deux, ou plus, ou
toutes les communes de 1'agglomeration de Bruxelles.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me communiquer la liste
de ces a.s.b.l. intercommunales avec mention des commu-
nes ayant un lien avec ces associations en indiquant leur
terrain d'action, la date de leur creation et/ou la date de
publication de leurs statuts au Moniteur beige?

Je remercie d'avance monsieur Ie Ministre pour sa
reponse, en cette annee 1990, relative & 1'etat de la question
en ce qui concerne les a.s.b.l. intercommunales.

Reponse : Je suis au regret d'informer 1'honorable membre
que la question posee necessite de recueillir aupres de
1'Administration des elements d'information qu'il ne s'avere
pas possible de communiquer dans Ie delai imparti.

Nonobstant cet inconvenient, j'insiste aupres de mes
services afin qu'une reponse definitive soit adressee a 1'hono-
rable membre Ie plus rapidement possible.

Vraag nr. 170 van de heer Drouart d.d. 17 augustus 1990
(Fr.) :

Verlenging van de overeenkomst met de Cel Huisvestings-
vemieuwing van de sociale dieast van Kwegem.

De Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
heeft een overeenkomst gesloten met de Cel Huisvestingsver-
nieuwing van de sociale dienst van Kuregem (v.z.w.) gelegen
75-77 Van Lintstraat te Anderlecht. Deze overeenkomst
loopt ten einde op 15 augustus 1990.

Aangezien deze ploeg veelbelovend werk heeft verwezen-
lijkt dat echter een bepaalde tijd nodig heeft, kan de
Minister-Voorzitter mij mededelen of deze overeenkomst
werd verlengd?

Question n° 170 de M. Drouart du 17 aout 1990 (Fr.) :

La reconduction de la convention avec la Cellule Renova-
tion Logement du service social de Cureghem.

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a conclu une
convention avec la Cellule Renovation Logement du service
social de Cureghem (a.s.b.l.) sis 75-77 rue Van Lint a
Anderlecht. Cette convention arrive a terme Ie 15 aout 1990.

Le travail realise par cette equipe etant tres prometteur
mais necessitant une certaine duree, le Ministre-President
pourrait-il me dire si cette convention a ete reconduite?
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In bevestigend geval, voor weike duur en onder weike
voorwaarden (financiele middelen, vrijgestelden, eventuele
lokalen, enz.)?

Antwoord: De opdracht waarnaar uw vraag verwijst,
maakt het voorwerp uit van een subsidiebesluit, door de
Executieve op 29 november 1989 genomen en gemodaliseerd
door een uitvoeringsovereenkomst, aan de betrokken v.z.w.
op 9 maart 1990 bekendgemaakt.

Deze vereniging heeft de verantwoordelijkheid genomen
de opdracht op 15 augustus 1989 te laten beginnen.

Aangezien de verslagen met betrekking tot deze opdracht
op een veelbelovend werk duiden, zai ik binnenkort aan de
Executieve een verlenging van deze opdracht voorstellen.

Dans 1'affirmative, pour quelle duree et dans quelles
conditions (moyens financiers, :permanents, locaux even-
tuels, etc.)?

Reponse : La mission a laquelle votre question fait allusion
a fait 1'ob jet d'un arrete de subvention, pris par 1'Executif en
date du 29 novembre 1989 et modalisee par une convention
d'execution, qui a ete notifiee a 1'a.s.b.l. interessee en date du
9 mars 1990.

Cette association a pris la responsabilite de faire debuter la
mission en date du 15 aout 1989.

Les rapports relatifs a la mission qui me sont parvenus
indiquant effectivement un travail prometteur, je proposerai
prochainement a 1'Executif la reconduction de cette mission.

Vraag nr. 174 van de heer de Lobkowicz d.d. 27 augustus
1990 (Fr.) :

Strijd tegen de leegstaande gebouwen.

De Executieve toonde zich bezorgd over de toestand van
de leegstaande gebouwen door de gemeenten ertoe aan te
moedigen er belasting op te heffen of door de burgemeester
ertoe aan te sporen besluiten tot onbewoonbaarheid, afbraak
of herstel uit te vaardigen.

Indien deze maatregelen ontoereikend zouden blijken,
moedigt de Executieve de gemeenten ertoe aan deze gebou-
wen via een mechanisme van gewestelijke subsidiering te
onteigenen.

Ik veronderstel dat er een maximaal steunbedrag per
gemeente werd bepaald om een verdeling mogelijk te maken
van de sommen waarin voorzien voor deze operatic over heel
het Gewest.

Ik veronderstel ook dat omwille van de billijkheid, deze
maximale bedragen van gemeente tot gemeente verschillen,
gelet op de oppervlakte en het bevolkingsaantal ervan, want
het zou niet normaal zijn te voorzien in eenzelfde som voor
een kleine gemeente als Sint-Joost of Smt-Gillis en voor een
grote gemeente als Schaarbeek of Ukkel.

Zou de geachte Minister me kunnen zeggen, voor eike
gemeente, hoe hoog het maximale subsidiebedrag is dat hen
kan worden toegekend in het kader van deze strijd tegen de
leegstaande gebouwen?

Antwoord : De actie die het Gewest heeft ontwikkeld in de
bestrijding van verwaarloosde gebouwen werd in twee fazen
georganiseerd.

In de eerste plaats heb ik een ontmoeting met de gemeen-
ten en de Diensten van het Gewest georganiseerd, waarbij de
verschillende bestaande maatregelen evenals hun doeltref-
fendheid werden onderzocht: hieruit is gebleken :

— dat de meeste gemeenten belastingreglementen hebben
aangenomen; er bestaan soms moeilijkheden om deze belas-
tingen te innen; bovendien lijkt de doeltreffendheid van deze
maatregel niet verzekerd wanneer de belastingsvoet laag is;

— dat een aantal gemeenten, in toepassing van revolutio-
naire decreten, maatregelen treffen met betrekking tot onge-
zonde of bouwvallige gebouwen; men stelt vast dat deze
maatregelen, hoewel ze niet talrijk zijn, niet altijd een
opiossing aan de situatie bieden.

Question n" 174 de M. de Lobkowicz du 27 aout 1990 (Fr.) :

Lutte contre les immeubles a /'abandon.

L'Executif s'est montre preoccupe par la situation des
immeubles a 1'abandon en encourageant les communes a les
taxer ou en encourageant les bourgmestres a prendre des
arretes d'inhabitabilite, de demolition ou de reparation.

Pour Ie cas ou ces mesures seraient insuffisantes, 1'Executif
encourage les communes a exproprier ces immeubles avec
1'aide d'un mecanisme de subvention regional.

J'imagine qu'un montant maximal d'intervention par
commune a du etre fixe pour permettre une repartition des
sommes prevues pour cette operation sur 1'ensemble de la
Region.

Je suppose aussi que pour des questions d'equite, ces
montants maxima doivent varier d'une commune a 1'autre en
fonction de la surface et de la population de ces communes
car il ne serait pas normal de prevoir la meme somme pour
une petite commune comme St-Josse ou St-Gilles que pour
une grande commune comme Schaerbeek ou Uccle.

L'honorable Ministre pourrait-il, en consequence, me
communiquer pour chacune des 19 communes les montants
maxima de subvention qui pourrait leur etre accorde dans Ie
cadre de cette operation de lutte centre les immeubles a
1'abandon?

Reponse: L'action que la Region a developpee dans la
lutte centre les immeubles abandonnes s'est organisee en
deux temps.

En premier lieu, j'ai organise une rencontre avec les
communes et les Services de la Region concernes, qui ont
examine les differentes mesures existantes, et leur efficacite :
il en est ressorti que :

— la plupart des communes ont adopte des reglements
taxes; certaines difficultes sont rencontrees pour la percep-
tion de celles-ci; de plus, 1'efficacite de cette mesure ne
semble pas assuree des lors que Ie taux d'imposition est bas;

— un certain nombre de communes prennent, en applica-
tion des decrets revolutionnaires, des mesures relatives aux
immeubles insalubres ou menacant mine; on constate que
ces mesures, encore trop peu nombreuses certes, ne condui-
sent pas toujours a la resorption de la situation.

105
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Daarom heb ik in een tweede faze voorgesteld de aankoop
van verwaarloosde gebouwen te subsidieren, ook via ontei-
gening.

U zult merken dat het besluit van de Executieve ter zake als
voorafgaande voorvvaarden stelt dat de gezondmakings- of
herstellingsmaatregelen door de burgemeester zouden zijn
bevolen op basis van de revolutionaire decreten, en dat men
na een redelijke termijn, het gebrek aan gevolg vaststelt.

Deze noodzakelijke geheugensteun biedt de mogelijkheid
de situatie van de tot op heden geregistreerde verzoeken te
ramen (half September): 10 gemeenten hebben voorstellen
ingediend met betrekking tot globaal 76 gebouwen.

Ik stel evenwel vast dat een klein deel van dit aantal de
gestelde voorwaarden vervult, voornamelijk wat de door de
burgemeesters genomen maatregelen betreft.

In functie van deze elementen heb ik besloten de volgende
gemeenten voor te stellen stappen te zetten met de bedoeling,
zo nodig via onteigening, het volgend aantal gebouwen te
kopen:
Elsene; 1 gebouw
Brussel: 1 gebouw
Anderlecht: 4 gebouwen
Sint-Gillis : 6 gebouwen
Schaarbeek : 1 gebouw.

Ik heb anderzijds aan de gemeenten geschreven om ze uit
te nodigen mi] tegen 30 april in kennis te stellen van hun
verzoeken op het gebied van subsidies ter zake, ten einde de
in 1991 beschikbare kredieten te spreiden op basis :

— van het volume van de aanvragen, die de door het
besluit gestelde voorwaarden eerbiedigen;

— van het aantal gebouwen gelegen in eike gemeente, die
het voorwerp uitmaken van een belasting op de verwaarloos-
de gebouwen.

Dit laatste criterium blijkt dus het meest pertinente te zijn
om naar voren te komen in de spreiding van de beschikbare
kredieten. Binnen de envelop die aldus aan eike gemeente
wordt toegewezen, zai prioriteit worden gegeven aan de
gebouwen waarvan de staat en de ligging de meest negatieve
weerslag op het omiiggend stadskader hebben.

Bovendien zai vanaf 1992 een tweede criterium worden
ingesteld : het zai betrekking hebben op de werkelijkheid van
de renovarie van gebouwen die van de maatregel gebruik
hebben gemaakt. Het zou namelijk abnormaal zijn dat het
Gewest een gemeente zou subsidieren met als enige weerslag
dat het aantal verwaarloosde gebouwen zou stijgen.

C'est pourquoi, en second lieu, j'ai propose de subsidier
1'acquisition, en ce compris par voie d'expropriation, des
immeubles abandonnes.

Vous remarquerez que 1'arrete de 1'Executif y relatif, pose
comme conditions prealables que les mesures d'assainisse-
ment ou de reparation aient ete ordonnees par Ie bourgmes-
tre sur base des decrees revolutionnaires, et que 1'on constate
apres delai raisonnable, leur absence d'effet.

Ce rappel necessaire permet d'evaluer la situation des
demandes enregistrees a ce jour (mi-septembre): 10 commu-
nes ont rentre des propositions portant globalement sur 76
immeubles.

Je dois constater cependant qu'une part minoritaire de ce
nombre remplit les conditions fixees, principalement en ce
qui concerne les mesures prises par les bourgmestres.

En fonction de ces elements, j'ai decide d'inviter les
communes suivantes a entreprendre les demarches en vue
d'acquerir, Ie cas echeant par voie d'expropriation, Ie
nombre suivant d'immeubles :
Ixelles : 1 immeuble
Bruxelles : 1 immeuble
Anderlecht: 4 immeubles
Saint-Gilles: 6 immeubles
Schaerbeek : 1 immeuble.

J'ai par ailleurs ecrit aux communes pour les inviter a me
faire connaltre pour Ie 30 avril leurs demandes de subvention
en la matiere, de maniere a pouvoir repartir les credits
disponibles en 1991, sur base :

— du volume des demandes qui respectent les conditions
fixees par 1'arrete;

— du nombre d'immeubles situes dans chaque commune,
qui font 1'objet d'une taxe sur les immeubles a 1'abandon.

C'est done ce dernier critere qui apparalt Ie plus pertinent
pour presider a la repartition des credits disponibles. A
I'interieur de 1'enveloppe ainsi affectee a chaque commune,
priorite sera donnee aux immeubles dont 1'etat et la localisa-
tion engendrent 1'impact Ie plus negatif sur Ie cadre urbain
environnant.

Par ailleurs, des 1992, un second critere sera instaure : il
portera sur la realite de la renovation des immeubles qui ont
beneficie de la mesure. U serait en effet anormal que la
Region subventionne une commune, avec pour seui effet que
Ie nombre de ses proprietes abandonnees s'accroisse.

Vraag nr. 176 van. de heer de Lobkowicz d.d. 27 augustus
1990 (Fr.) :

Gemeentelijke begraafplaats van Sint-Joost. — Subsidie-
ring van de werken.

Gelet op de begrafenisomstandigheden en de huidige
onmogelijkheid van de gemeente Sint-Joost-ten-Noode de
begrafenisnormen inzake de minimale hygienische omstan-
digheden in acht te nemen, gaf de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve haar akkoord aan een subsidiering van 90 % van
het bedrag voor de werken die op het kerkhof van de
hierboven vermelde gemeente moeten worden uitgevoerd,
d.i. 55 miljoen.

Question n° 176 de M. de Lobkowicz du 27 aout 1990 (Fr.)

Cimetiete communal de Saint-Josse. — Subsidiation des
travaux.

Vu la situation des conditions d'enterrement et 1'impossi-
bilite actuelle pour la commune de Saint-Josse-ten-Noode de
respecter les normes d'inhumation dans Ie cadre des condi-
tions d'hygiene minimales, 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale a marque son accord pour une subsidia-
tion a 90 % du montant des travaux a effectuer au cimetiere
de la commune susmentionnee, soit 55 millions.
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Graag vernam ik in welk opzicht de toestand van de
gemeentelijke begraafplaats van Sint-Joost kritiek is?

Op weike post van de regionale begroting zai deze uitgave
worden ingeschreven?

Aan weike voorwaarden moeten andere Brusselse kerkho-
ven, wier toestand eveneens kritiek is, voldoen om dergelijke
subsidiering te kunnen genieten?

Antwoord: De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minis-
ter belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en
Waterbeleid zai de vraag beantwoorden.

J'aimerais savoir en quoi la situation du cimetiere de Saint-
Josse est particulierement critique?

A quel poste du budget regional sera impute cette depense?

A queues conditions d'autres cimetieres bruxellois, egale-
ment en situation critique, pourraient-ils beneficier de tels
subsides?

Reponse: Le Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du
Logement, de 1'Environnement, de la Conservation de la
Nature et de la Politique de 1'Eau repondra a la question.

Vraag nr. 177 van de heer Debry d.d. 30 augustus 1990
(Fr.) ••

Het roadschrijven in verband met de behandeling van de
aanvragen tot vervreemding.

De ministeriele omzendbrief van 18 april 1990 verplicht de
gemeenten een inventaris op te stellen van de onroerende
goederen, eigendom van de gemeente, haar regie en haar
OCMW. Hij bepaalt dat « de inventaris voor 30 mei moet
worden ingeleverd wat de goederen betreft waarvoor een
beslissing werd genomen of waarvoor een verzoek tot
vervreemding werd ingediend » en dat de algemene richtlij-
nen inzake de mogelijke vervreemdingen binnen 30 dagen
zullen volgen.

Die termijn is nu verstreken. Kan de Minister me zeggen of
alle gemeenten de eerste inventaris hebben ingeleverd? Zo-
niet, weike zijn dan de laatkomers ?

De omzendbrief zegt ook dat elk vervreemdingsproject aan
de Toezichthoudende dienst zai worden meegedeeld ten
einde een afwijking te bekomen op het moratorium uit het
rondschrijven van 5 oktober 1989.

Ik verneem dat de Anderlechtse gemeenteraad onlangs (op
28 juni) de verkoop goedkeurde van verscheidene gemeen-
telijke terreinen, waarvan een van 1 hectare 59 are (zie hier
bijgevoegd document). Kan de Minister-Voorzitter me zeg-
gen of deze gemeente de in de omzendbrief bepaalde
procedure heeft nageleefd ?

Stellen andere verkopen (door andere gemeenten) proble-
men wat het aangehaald rondschrijven betreft?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid het volgende
antwoord te verstrekken :

Op 15 oktober 1990 hebben tien gemeenten nog niet of
onvolledig geantwoord op de omzendbrief van 18 april 1990
betreffende de inventaris van de onroerende goederen die het
onroerend patrimonium vormen van de gemeenten en de
OCMWs.

Het betreft de gemeenten :
Anderlecht
Oudergem
Brussel
Evere
Vorst
Ukkel
Watermaal-Bosvoorde
Sint-Lambrechts-Woluwe

Question n° 177 de M. Debry du 30 aout 1990 (Fr.) :

La circulaire relative an traitement des demandes d'aliena-
tion.

La circulaire ministerielle du 18 avril 1990 impose aux
communes de realiser un inventaire des biens immobiliers
appartenant a la commune, a sa regie et a son CPAS. Elle
stipule que « 1'inventaire sera transmis pour le 30 mai 1990,
pour les biens vis-a-vis desquels existent une decision ou un
souhait d'alienation », et que des directives generates seront
donnees dans les trente jours relativement aux eventuelles
alienations.

Ce delai est aujourd'hui revolu. Le Ministre-President
peut-il me dire si toutes les communes ont rentre la premiere
de 1'inventaire ? Sinon, quelles sont les retardataires ?

La circulaire stipule egalement que tout projet d'alienation
sera communique au service de la Tutelle, aux fins d'obtenir
une derogation au moratoire prevu par la circulaire du
5 octobre 1989.

II me revient que le conseil communal d'Anderlecht a
recemment (le 28 juin) approuve la vente de plusieurs
terrains communaux, dont un d'un hectare 59 ares (voir
document ci-joint). Le Ministre-President peut-il me dire si la
procedure prevue dans sa circulaire a ete respectee par cette
commune ?

D'autres ventes (par d'autres communes) posent-elles des
problemes en regard de ladite circulaire ?

Reponse : J'ai 1'honneur de fournir a 1'honorable membre
la reponse suivante:

Au 15 octobre 1990, dix communes n'avaient pas ou
incompletement repondu a la circulaire du 18 avril 1990
concernant 1'inventaire des biens immobiliers formant le
patrimoine immobilier des communes et CPAS.

II s'agit de :
Anderlecht
Auderghem
Bruxelles
Evere
Forest
Uccle
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
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Aan deze gemeenten werd herhaaldelijk gevraagd om de
vertraging niet te vergroten in het opmaken van het algemeen
kader waarbinnen de vervreemding van gemeentelijke goede-
ren aanvaardbaar is, dit met het oog op de doelstellingen van
het Gewest inzake huisvesting en renovatie van onroerende
goederen.

De dossiers van de gemeente Anderlecht, aangehaald door
het geachte lid, zijn nog niet in het bezit van de gewestelijke
Administratie, zodat elk standpunt hieromtrent voorbarig is.

Des rappels ont ete envoyes a ces communes afin que ne
soit pas prolonge Ie retard que subit 1'elaboration du cadre
general dans lequel 1'alienation des biens communaux est
admissible, et ce en regard des objectifs de la Region en
matiere de logement et de renovation fonciere.

En ce qui concerne les dossiers de la commune d'Ander-
lecht, evoques par 1'honorable membre, 1'Administration
regionale n'en est pas encore en possession et, des lors, toute
prise de position a leur egard est prematuree.

Vraag nr. 178 van de heer de Lobkowicz d.d. 3 September
1990 (Fr.) :

Oaregelmatigheid van de onteigeningsprocedme van de
GOMB in de Serkeynwijk.

De heer vrederechter van het kanton Jette sprak op
10 augustus een vonnis uit tegen de plannen van de GOMB
om een gebouwencomplex in de Serkeynwijk te verwerven en
onderstreepte de onregelmatigheid van de onteigeningspro-
cedure.

Weike advocaat vertegenwoordigde de GOMB Op de
hoorzitting ?

Waarom heeft de rechter de procedure als onregelmatig
beschouwd ?

Zai de GOMB beroep aantekenen of werd dit reeds
gedaan ?

Antwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid volgend
antwoord op zijn vraag te verstrekken.

De vrederechter van het kanton Jette heeft inderdaad op
10 augustus 1990 drie uitspraken gedaan met betrekking tot
een onteigeningsprocedure ingesteld door de GOMB, inzake
een geheel van gebouwen van de Serkeyn-wijk te Jette,
krachtens een besluit van de Executieve op wettige wijze
door deze laatste genomen en gepubliceerd in het Staatsblad.

De vrederechter heeft in twee van zijn uitspraken ver-
klaard dat de procedure regelmatig was.

In een derde uitspraak heeft hij geoordeeld dat de
procedure niet wettig was; de onregelmatigheid heeft be-
trekking op een kwestie van interpretatie van de activiteit
die door een huurder van de onteigende wordt uitgevoeid,
en niet op een kwestie van eerbiediging van de wet of van de
vereiste procedures.

De GOMB heeft onmiddellijk een beroep tegen deze
laatste uitspraak ingesteld.

Voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zich
uitsprekend in beroep, werd de zaak op 31 augustus 1990
gepleit en werd op 7 September jongstleden uitspraak
gedaan.

Deze uitspraak laat recht wedervaren aan het beroep,
hervormt de uitspraak van de vrederechter van 10 augustus
1990 en stuurt de zaak terug naar het Vredegerecht om de
provisionele indemniteit te bepalen.

De GOMB is vertegenwoordigd door de heer P. Legros,
advokaat bij de balie van Brussel.

Question n° 178 de M. de Lobkowicz du 3 septembre 1990
(Fr.) :

Irregularite de la procedure d 'expropriation de la SDRB an
quartier Serkeyn.

Monsieur Ie juge de paix du canton de Jette a rendu ce
10 aout un jugement faisant obstacle aux convoitises de la
SDRB sur un ensemble d'immeuble du quartier Serkeyn et
mettant en evidence 1'irregularite de la procedure d'expro-
priation.

Qui etait 1'avocat qui representait la SDRB a 1'audience ?

En quoi Ie juge a considere la procedure comme irregu-
liere?

La SDRB fera-t-elle ou a-t-elle fait appel ?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-
dessous la reponse a sa question.

Le juge de paix du canton de Jette a effectivement rendu
Ie 10 aout 1990 trois jugements relatifs a une procedure
d'expropriation poursuivie par la SDRB sur un ensemble
d'immeubles du quartier Serkeyn a Jette, en vertu d'un
arrete de 1'Executif regulierement pris par ce dernier et
public au Moniteur beige.

Le juge de paix a declare, dans deux de ces jugements,
que la procedure etait reguliere.

Dans le troisieme, il a estime qu'elle ne 1'etait pas;
1'irregularite relevee consistant en une question d'interpre-
tation de 1'activite exercee par un occupant de 1'exproprie et
non en une question de respect de la loi ou des procedures
requises.

La SDRB s'est immediatement pourvue en appel centre
ce troisieme jugement.

Devant le tribunal de premiere instance de Bruxelles,
statuant en degre d'appel, la cause a ete plaidee en date du
31 aout 1990 et le jugement a ete rendu le 7 septembre
dernier.

Ce jugement fait droit a 1'appel, reforme done le juge-
ment du juge de paix du 10 aout 1990 et renvoie la cause
devant ce dernier pour fixer 1'indemmte provisionnelle.

La SDRB est representee par M. P. Legros, avocat au
barreau de Bruxelles.
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Vraag nr. 179 van de heer Adriaens d.d. 3 September 1990
(Fr.) :

De Wooabeurs.

De Woonbeurs, een heel nuttige dienst voor de bevolking,
hing vroeger af van de Brusselse Agglomeratie. Deze dienst is
nu opgenomen in het Brusselse regionaal bestuur.

Kan de heer Minister me de volgende gegevens ver-
strekken:

1. Welk gewestelijk Ministerie is nu bevoegd voor de
Woonbeurs ?

2. Wordt er, in het kader van de reorganisatie van het
regionaal bestuur een overdracht van het toezicht op deze
dienst gepland ?

3. Is een versterking van het huidige ontoereikende perso-
neelsbestand mogelijk? Werden er maatregelen getroffen in
die richting ?

Antwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid volgend
antwoord op zijn vraag te verstrekken.

1. Daar er slechts een enkel gewestelijk Ministerie bestaat
kan de dienst Huisvesting van de Agglomeratie enkel afhan-
gen van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest of van de Huisvestingsmaatschappij voor het Brus-
selse Gewest.

Er werd nog geen keuze gemaakt daar de Executieve nog
de voorstellen van de Commissie ad hoc onderzoekt. De
personeelsleden werden in afwachting ter beschikking van
het Gewest gesteld. Elk personeelslid zai over zijn toekom-
stige situatie inspraak hebben. Hun bezoldigingen komen uit
de kredieten voor algemene administratie.

2. De Agglomeratie zai uiteraard deze dienst niet blijven
besturen, daar de Executieve reeds de overdracht van de
« Huisvestingsbeurs » beslist heeft door de goedkeuring van
het desbetreffende punt in het interim-verslag (alle perso-
neelsleden zullen naar een enkele instelling worden overge-
dragen).

3. Het is voorbarig te spreken over een toename van het
aantal personeelsleden. Dit zai afhangen van het resultaat
van de hersttukturering van alle « Huisvesting »-aktiviteiten.

Question n° 179 de M. Adriaens du 3 septembre 1990 (Fr.) :

La Bourse du Logement.

La Bourse du Logement, service fort utile a la population,
dependait auparavant de 1'Agglomeration de Bruxelles. Ce
service est actuellement passe dans 1'administration regionale
bruxelloise.

Monsieur Ie Ministre-President peut-il me fournir les
informations suivantes:

1. De quel Ministere regional depend actuellement la
Bourse du Logement?

2. Un transfert de la tutelle sur ce service est-il programme
dans Ie cadre de la reorganisation de 1'administration regio-
nale?

3. Un renforcement des effectifs actuellement deficients
est-il possible ? Des dispositions allant dans ce sens ont-elles
ete prises ?

Reponse : L'honorable membre voudra bien trouver ci-
dessous la reponse a sa question.

1. En egard au fait qu'il n'existe qu'un seui Ministere
regional, Ie service du Logement de 1'Agglomeration ne peut
relever que du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale
ou de la Societe du Logement pour la Region bruxelloise.

L'option de restructuration a ce propos n'est pas encore
prise, 1'Executif examinant en ce moment les propositions
contenues dans Ie rapport de la Commission ad hoc. D'ici ce
moment, les membres du personnel de ce service ont ete, a
titre conservatoire et sans prejudice d'une situation pour la
definition de laquelle chacun d'eux sera interroge, mis a
disposition de la Region. Leurs remunerations sont done
imputees sur les credits d'administration generale.

2. II va de soi que 1'autorite sur ce service ne sera pas
maintenue a 1'Agglomeration, 1'Executif ayant deja approuve
Ie point du rapport interimaire selon lequel la « Bourse du
Logement » serait transferee en bloc (tous les membres du
personnel seront transferes vers une des deux institutions
reprises ci-dessus).

3. U est premature d'evoquer la question d'un renforce-
ment d'effectifs. Cette question sera fonction du resultat des
synergies que pourra degager la restructuration des activites
« Logement ».

Vraag nr. 180 van de heer Adriaens d.d. 13 September 1990
(Fr.) ••

Proefbegroting voor iaformatie aan het publiek.

De gewestelijke Executieve voorzag onlangs in een proef-
begroting van 12 miljoen om de informatiecampagne naar
aanleiding van de publieke enquetes inzake ruimtelijke
ordening kracht bij te zetten.

Wil de Minister-Voorzitter me de volgende vragen nader
toelichten :

1. Hoelang duurt dit experiment inzake voorlichting van
het publiek ?

2. Gebeurt de verdeling van deze 12 miljoen op basis van
een verdeelsleutel voor de verschillende Brusselse gemeen-
ten ? Zo ja, hoe ziet deze verdeelsleutel eruit ?

Question n° 180 de M. Adriaens du 13 septembre 1990
(Fr.):

Le budget experimental d'information au public.

Un budget experimental de 12 millions de francs vient
d'etre prevu par 1'Executif regional afin de renforcer 1'action
informative a 1'occasion des enquetes publiques d'amenage-
ment du territpire.

Le Ministre-President veut-il bien m'apporter les preci-
sions aux questions qui suivent:

1. Quelle est la duree de cette experience d'information du
public ?

2. La distribution de ces 12 millions se fera-t-elle suivant
une cle de repartition selon les differentes communes
bruxelloises ? Si out, quelle est cette cle de repartition ?
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3. Wie bepaalt over weike enquetes informatie wordt
verstrekt? Komt het initiatief van de gemeenten of het
regionaal bestuur ?

4. Wie stelt de informarie samen die huis aan huis wordt
verdeeld ?

5. Wie zijn, bij de geplande publieke vergaderingen, de
officiele spreekbuizen : de projectontwerpers of publieke
overheden? Worden de vertegenwoordigers van de milieu-
verenigingen of wijkcomites uitgenodigd him standpunt naar
voor te brengen ?

Antwoord: In antwoord aan het geachte lid kan ik
volgende informatie-elementen verstrekken.

1. De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve heeft zijn wil
uitgesproken de gemeenten de middelen te geven om de
bewoners beter te informeren op het gebied van de stede-
bouw en ruimtelijke ordening. Hiervoor werd een bedrag
van 12 miljoen ingeschreven in de gewestelijke begroting.

2. Ten einde de gebruikscriteria van deze begroting te
bepalen, werd een eerste rondvraag in mei 1990 bij de 19
gemeenten gehouden, waarbij de verantwoordelijken werden
verzocht hun behoeften en suggesties ter zake bekend te
maken. Tot op heden zijn er slechts zeven antwoorden
binnengekomen. Het onderzoek van deze antwoorden heeft
aan het licht gebracht dat er een gebrek aan financiele
middelen is; hieruit is tevens gebleken dat er geen voorstellen
waren die bepalend waren voor vernieuwende initiatieven.

3. Een basisdocument is in voorbereiding; de bedoeling
hiervan is een stelsei te bepalen van gemeenschappelijke
regelen voor alle gemeenten.

4. Een « test »-actie op dit gebied zai voor bet einde van
het jaar worden gehouden met een of meerdere gemeenten.

Het geachte lid zai dus begrijpen dat in de huidige stand
van zaken van dit dossier buiten de hierboven gegeven
preciseringen, geen omstandig antwoord op de vijf gestelde
vragen kan worden gegeven.

Ik zai het geachte lid op de hoogte van dit dossier houden,
zodra het aanleiding geeft tot de concrete maatregelen
waarover sprake.

3. Qui choisira les enquetes qui feront 1'objet d'une
information ? I/initiative viendra-t-elle des communes ou de
1'administration regionale ?

4. Qui sera 1'auteur des informations contenues dans les
toutes-boltes ?

5. Lors des reunions publiques prevues, quels seront les
intervenants officiels : les auteurs de projets, les autorites
publiques? Des representants des associations de defense de
1'environnement ou de comites de quartier seront-ils invites a
presenter leur point de vue ?

Repoase: En reponse a 1'honorable membre, je puis
donner les elements d'information ci-apres.

1. L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a expri-
me sa volonte de donner aux communes les moyens d'ac-
croltre 1'information aux habitants en matiere d'urbanisme
et d'amenagement du territoire. A ce titre, un montant de
12 millions a ete inscrit au budget regional.

2. Afin de definir les criteres d'utilisarion de ce budget, un
premier tour d'horizon a ete realise en mai 1990 aupres des
19 communes, invitant les responsables a faire part des
besoins et suggestions en la matiere. A ce jour, seules sept
reponses nous sont parvenues. Leur examen a confirme Ie
manque de moyens financiers, mais n'a pas revele de
propositions susceptibles d'etre determinantes d'initiatives
novatrices.

3. L'elaboration d'un document de base est en cours, dont
1'objectif vise a definir un canevas de mesures homogenes
pour 1'ensemble des communes.

4. Des lors, une operation « pilote » sera menee dans ce
domaine d'ici la fin de 1'annee 1990, avec une ou plusieurs
communes.

L'honorable membre pourra done comprendre qu'a ce
jour 1'etat des reflexions sur ce dossier ne permet pas de
donner, outre les precisions reprises ci-dessus, une reponse
circonstanciee a chacune des 5 questions posees.

Je ne manquerai pas de tenir 1'honorable membre informe
du dossier, des que celui-ci aboutira aux mesures concretes
dont question.

Vraag nr. 182 van de beer de Lobkowicz d.d. 21 September
1990 (Fr.) :

« De Dossiers Brussel».

« De Dossiers Brussel » worden uitgegeven en verspreid
met de steun van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve.

Zopas ontving ik de jongste uitgave hiervan, nummer 7-8,
met als titel « Brussel, van arbeiderswijken tot ruimtelijk
samenwonen », gedrukt op 22 juni 1990, samengesteld in
december 1989.

Ondanks zijn 230 bladzijden heeft dit dossier een uiterst
armzalige wetenschappelijke waarde. Het is niets meer dan
een samenraapsel van foto's, vergrotingen van kaarten met
daarop de plaatsen waar de foto's werden genomen, citaten
uit teksten die tot de vorige eeuw teruggaan en de vermelding
van een aantal banaliteiten.

Question n° 182 de M. de Lobkowicz du 21 septembre 1990
(Fr.):

« Les dossiers bruxellois ».

« Les dossiers bruxellois » sont edites et diffuses avec Ie
concours de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale.

Je viens de recevoir Ie dernier numero de cette publication
intitulee «Bruxelles, 150 ans de logements ouvriers et
sociaux », imprime Ie 22 juin 1990, date de decembre 1989
et portant Ie numero 7-8.

Malgre ses 230 pages, ce dossier est d'une extreme
pauvrete scientifique car il ne s'agit que d'une compilation de
photographies, d'agrandissements de cartes qui situent les
lieux ou ont ete prises les photographies, de citations de
textes remontant au siecle passe et de Penonce de quelques
banalites.
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Van bijvoorbeeld de acht bladzijden die aan Ukkel worden
besteed, beslaat de tekst slechts een halve bladzijde en
besteedt men slechts, en dan nog heel onvolledig, 7 Ujnen aan
het onderwerp van de studie.

Kan de geachte Minister me zeggen of hij, bij het lezen van
dit « dossier », meent dat zijn subsidie verantwoord was?

Wat denkt hij trouwens van het feit dat mevrouw Nicole
Delruelle de verantwoordelijke uitgever van dit document is ?

Antwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid volgend
antwoord op zijn vraag te versttekken.

« Les Dossiers bruxellois » worden inderdaad uitgegeven
en verspreid met de medewerking van de Brusselse Hoofdste-
delijke Executieve, volgens de overeenkomst tussen de heer
Minister Thys en v.z.w. Dire, afgesloten op 2 januari 1989.

Wat de inhoud van het dossier, getiteld « Bruselles, 150
ans de logements ouvriers et sociaux » betreft, gaat het hier,
zoals de titel het laat vermoeden, over een kwantitatieve en
gelokaliseerde inventaris van deze woningen in ons gewest.
Aangezien de inventaris volledig is, is het onduidelijk waarop
de woorden « wetenschappelijk onbeduiden » slaan, die de
interpellant gebruikt.

Wat het laatste deel van de vraag betreft, met betrekking
tot de keuze van de verantwoordelijke uitgever, gaat het
uiteraard niet om een « keuze », maar om de natuuriijke
toepassing van de regels: het zijn namelijk de onderteke-
naars van de in 1989 met de bevoegde Minister afgesloten
overeenkomst, die als verantwoordelijke uitgevers zijn aan-
geduid.

Par exemple sur les huit pages consacrees a Uccle, Ie texte
n'occupe qu'une demi-page et ne parle du sujet de 1'etude que
sur 7 lignes et ce de maniere tout a fait incomplete.

L'honorable Ministre pourrait-il me dire si, a la lecture de
ce « dossier », il estime que sa subsidiation etait justifiee?

Que pense-t-il, par ailleurs, du fait que 1'editeur responsa-
ble du document soit Madame Nicole Delruelle ?

Reponse : L'honorable membre voudra bien trouver ci-
dessous la reponse a sa question.

« Les Dossiers bruxellois » sont en effet edites et diffuses
avec Ie concours de 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale, conformement a une convention passee entre Ie
Ministre J.L. Thys, Ie 2 janvier 1989 et Fa.s.b.l. Dire.

Quant au contenu du dossier intitule « Bruxelles, 150 ans
de logements ouvriers et sociaux », il s'agit, comme Ie
suggere Ie titre, d'un inventaire quantitatif et localise de ces
logements dans notre region. Dans la mesure ou 1'inventaire
est exhaustif, on voit mal sur quoi portent les termes de
« pauvrete scientifique » utilises par 1'interpellateur.

Quant a la derniere partie de la question, relative aux
choix de 1'editeur responsable, il ne s'agit evidemment pas
d'un « choix » mais de 1'application naturelle des regles : ce
sont en effet les signataires de la convention passee avec Ie
Ministre competent en 1989, qui sont designes comme
editeurs responsables.

Vraag nr. 183 van de heer Roelants du Vivier d.d. 14 Septem-
ber 1990 (Fr.) :

Integratie in de omgeviag en esthetiek van de reklame-
boodschappen.

In de verklaring van de Executieve kondigde men, naast
een reglement inzake reklame, gei'ntegreerd in de kaderor-
donnantie op de stedebouw, het uitwerken aan, samen met
de gemeenten, van een proefprojekt voor de esthetiek van de
reklameboodschappen en hun integratie in de omgeving.

Kan de Minister me zeggen of dergelijke pilootprojecten
reeds werden uitgevoerd en in weike gemeenten ?

Antwoord : Ik zou graag de aandacht van het geachte lid
vestigen op de verklaring van de Executieve waarin wordt
vermeld dat; « de Executieve zai in samenwerking met de
plaatselijke besturen pilootprojekten laten opzetten op uitge-
kozen plaatsen om zo een vade-mecum voor de conceptie van
stadsmobilair en bewegwijzering op te stellen ».

Experimentele realisaties die zich tot de integratie en de
esthetiek van de publiciteit beperken, worden bijgevolg niet
gepland. In elk geval werden dergelijke pilootprojekten nog
niet uitgevoerd.

Voordat er met zulke initiatieven van start wordt gegaan,
dient men inderdaad de orientering te bepalen inzake beweg-
wijzering (wegen en toeristische plaatsen) en reglementering
voor publiciteit en stadsmobilair. Beide materies worden
thans onderzocht.

Question n° 183 de M. Roelants du Vivier du 14 septembre
1990 (Fr.) :

Integration au site et esthetique des messages publicitaires.

La declaration de 1'Executif annoncait, outre une regle-
mentation sur la publicite integree a 1'ordonnance-cadre sur
1'urbanisme, la mise sur pied, en association avec les
communes, de realisations pilotes en matiere d'integration au
site et d'esthetique des messages publicitaires.

M. Ie Ministre-President peut-il me faire savoir si de telles
realisations pilotes ont deja ete effectuees et dans quelles
communes ?

Reponse : J'attire 1'attention de 1'honorable membre sur Ie
fait que la declaration de 1'Executif prevoit « des realisations
pilotes en y associant les pouvoirs locaux sur certains sites
specifiques afin de constituer un vade-mecum de la concep-
tion des elements mobiliers et de signalisation ».

II n'est done pas prevu de realisations pilotes limitees a
1'integration et a 1'esthetique des messages publicitaires. De
toute maniere, aucune realisation pilote, telle que definie ci-
dessus, n'a ete mise sur pied jusqu'ici.

En effet, avant de lancer de telles initiatives, il importe de
definir les orientations en matiere de signalisation (routiere et
touristique) et de reglementation de la publicite et du
mobilier urbain. Celles-ci sont a 1'etude.
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Vraag nr. 185 van de heer Drouart d.d. 20 September 1990
(Fr.) :

Financiering van de ZEP's (Zones d'Education Prioritaire).

Meermaals spraken de Gemeenschapsministers tijdens de
onderhandelingen van de Executieve van de Franse Gemeen-
schap met de syndicale afvaardigingen betreffende de bezol-
digingen van de onderwijzers over de mogelijkheid de ZEP's
(Zones d'Education Prioritaire) daadwerkelijk te financieren.

Kan de heer Minister-Voorzitter me zeggen of hij van de
Gemeenschapsexecutieve reeds subsidies ontving of een
financieringsbelofte voor de ZEP's in het Brusselse Gewest ?

Zo ja, voegt de heer Minister-Voorzitter deze sommen toe
aan de inspanningen die ons gewest reeds leverde ?

Zo neen, werden er reeds contacten gelegd opdat de
Gemeenschapsexecutieve haar verbintenissen, die dateren
van 1989 en die het organizeren en financieren van de ZEP's
in de Franse Gemeenschap beogen, nakomt ?

Antwoord: Ik heb de eer het volgende aan het geachte lid te
antwoorden ;

De Brusselse ZEP'S (bijzondere gebieden in het Franstalig
onderwijs) zullen inderdaad werkingstoelagen krijgen van de
Franse Gemeenschap.

Op heden is het voor Brussel bestemde bedrag nog niet
gekend.

Mijn Kabinet nam reeds in mei kontakt op met de
bevoegde Gemeenschapsministers. Deze besprekingen zullen
nu worden verdergezet, gelet op de laatste beslissingen van
de Executieve van de Franse Gemeenschap inzake betoela-
ging van de ZEP's.

Vanaf 1 juli werden de overeenkomsten van de 43 Geko's
tewerkgesteld in de Brusselse ZEP'S verlengd tot 30 juni
1991. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat het experiment met
de ZEP's kon doorlopen, zeifs tijdens het verlof.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Executieve,
leeft bij mij de bedoeling om, ten laste van de begroting
1991, 25 bijkomende Geko's toe te kennen. Hun aantal zou
daardoor van 43 naar' 68 gaan.

Question n° 185 de M. Drouart du 20 septembre 1990 (Fr.)

Le Gnancement des ZEP (Zones d'Education Prioritaire).

A plusieurs reprises, lors de negociations entre 1'Executif
de la Communaute francaise et les delegations syndicales
concernant les revendications des enseignants, les ministres
communautaires ont fait etat de la possibilite de reellement
financer les ZEP (Zones d'Education Prioritaire).

Monsieur le Ministre-President pourrait-il me dire si, a ce
jour, il a recu des subsides ou une promesse de financement
des ZEP en Region bruxelloise par 1'Executif de la Commu-
naute ?

Dans 1'affirmative, Monsieur le Ministre-President ajoute-
ra-t-il ces sommes aux efforts deja fournis par notre region ?

Dans la negative a la premiere question, des contacts ont-
ils ete pris afin que 1'Executif de la Communaute respecte ses
engagements datant de 1989 visant a organiser et a financer
des ZEP en Communaute francaise ?

Reponse: J'ai 1'honneur de transmettre a 1'honorable
membre les elements de reponse suivants :

II apparalt effectivement que les ZEP bruxelloises pour-
ront beneficier de subsides de fonctionnement a charge de la
Communaute francaise.

Je ne connais pas a ce jour le montant qui sera reserve a
Bruxelles.

Des le mois de mai des contacts avaient ete pris par mon
Cabinet avec les Ministres competents de la Communaute en
vue d'examiner cette question. Ces discussions vont etre
reprises incessamment, compte tenu des dernieres decisions
de 1'Executif de la Communaute francaise en matiere de
subventions des ZEP.

Par ailleurs, des le 1" juillet les conventions des 43 agents
contractuels subventionnes pour les ZEP bruxelloises ont ete
renouvelees jusqu'au 30 juin 1991, ce qui a permis de
consolider 1'experience des ZEP, en ce compris pendant les
vacances.

Dans le cadre du budget 1991 et sous reserve de 1'accord
de 1'Executif, j'envisagerai la possibilite d'octroyer ± 25
agents contractuels subventionnes supplementaires, ce qui
portera le chiffre de 43 ACS ZEP a 68.

Vraag nr. 186 van de heer Roelants du Vivier d.d. 20 Sep-
tember 1990 (Fr.) :

Steunaanvragen bij het Europees Sociaal Fonds.

Kan de heer Minister me zeggen hoeveel steunaanvragen er
bij het Europees Sociaal Fonds in de loop van het werkjaar
1990 werden ingediend en welk bedrag en hoeveel toelagen
hetESFtoekende?

Antwoord: Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord
dat vroeger reeds aan de heer Adriaens gegeven werd met
betrekking tot hetzelfde onderwerp (vraag nr. 108, Bulletin
nr. 5, p. 342-343).

Question n° 186 de M. Roelants du Vivier du 20 septembre
1990 (Fr.);

Demandes de concours aupres du Fonds social ewopeen.

Monsieur le Ministre pourrait-il m'informer du nombre de
demandes de concours introduites aupres du Fonds social
europeen au cours de 1'exercice 1990, ainsi que le montant et
le nombre de financements accordes par le FSE ?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de se referer a la
reponse qui a ete faite precedemment a M. Adriaens relative
au meme objet (question n° 108, Bulletin n° 5, p. 342-343).
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Vraag nr. 189 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 September
1990 (Fr.) :

Vertegenwoordiging van- het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest in verschillende nationals organismen.

De Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
wees zeker reeds een aantal vertegenwoordigers aan in
parastatalen.

Graag vernam ik in weike organismen en wie deze
gewestelijke commissarissen zijn.

Zijn er andere parastatalen waarin het Gewest het recht
zou hebben vertegenwoordigers af te vaardigen, maar inzake
deweike deze aanwijzingen nog moeten gebeuren ?

Zijn er organismen waarin het Gewest vertegenwoordigers
zou wensen maar waarover, wat deze eventuele vertegen-
woordiging betreft, met de centrale Staat nog steeds wordt
onderhandeld ?

Antwoord: Het geachte lid vindt hierbij de lijst van de
aanduidingen van vertegenwoordigers door de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve.

Bij sommige instellingen moet deze aanduiding nog gebeu-
ren. Deze latere aanduidingen zullen ten gepaste tijde even-
eens aan het geachte lid medegedeeld worden.

Vertegenwoordiging van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in verschillende instellingen.

n.v. Zeekanaal Albert Goffart commissaris BHE

Nat. Huisvestingsm. Francis Carnoy «

Br. Gew, Huisvestingsmaatsch. Michel Peffer «
Luc Michiels

Question n° 189 de M. de Lobkowicz du 25 septembre 1990
(Fr.) :

Representation de la Region de Bruxelles-Capitale dans
differents organismes nationaux.

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a certaine-
ment deja designe un certain nombre de representants au sein
de parastataux.

J'aimerais connaltre Ie nom de ces organismes ainsi que
celui des commissaires regionaux.

Y a-t-il d'autres parastataux ou la Region serait en droit de
deleguer des representants, mais ou ces designations doivent
encore intervenir ?

Y a-t-il des organismes ou la Region souhaiterait pouvoir
etre representee mais ou une discussion au sujet de cette
eventuelle representation est encore en cours avec 1'Etat
central ?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-
joint un tableau reprenant les designations auxquelles
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a deja precede
aupres de divers organismes.

D'autres designations doivent encore intervenir dans un
certain nombre d'institutions et je ne manquerai pas de
communiquer a 1'honorable membre Ie resultat des decisions
de 1'Executif des que celles-ci seront prises.

Woningfonds van de Gezinnen
v.h. Br. Gewest

Woningfonds v. de Kroostrijke
Gezinnen van Belgie

Br. Gew. Dienst voor Arbeidsbemiddeling

Gew. Investeringsm. voor Brussel

Controlecomite voor de Elektriciteit
en het Gas

Gemeentekrediet van Belgie

Mij Intercomm.
Vervoer te Brussel

Gew. Ontwikkelingsmij voor Brussel

Br. Gew. Comite voor Soc. Prof. Integratie

F. Adang

P. Zimmer

M. Thommes
Ludo Smekens

Francine Toussaint
Gaby Van Dromme

R. De Linge

M. Van Vlasselaer

E. Ghilain

S. Loumaye

M. Thommes
Marc Berghman

afgevaardigde van de BHE

waarnemer van de BHE

commissaris van de BHE

commissaris van de BHE

commissaris van de BHE

106
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s.a. du Canal

s.n. Logement

Soc. de Log. de la RBC

Fonds du Log. des Families
de la RBC

Fonds du logement de la Ligue
des Families nombr. de Belg.

Office Reg. Brux. de 1'Emploi

Soc. Reg. d'lnvest. de Bxis.

Comite de Controle 1'Electricite et du Gaz

Cred. Comm. de Belgique

Soc. des Transp. Interc. de Bxl

Soc. de Dev. Reg. pour 1'arr. de Brux. Cap.

Comite reg. brx. Insertion socio-prof.

Albert Goffart

Francis Carnoy

Michel Peffer
Luc Michiels

F. Adang

P. Zimmer

M. Thommes
Ludo Smekens

Francine Toussaint
Gaby Van Dromme

R. De Linge

M. Van Vlasselaer

E. Ghilain

S. Loumaye

M. Thommes
Marc Berghman

commissaire de 1'Ex.

representant de 1'ERBC

observateur de 1'ERBC

commissaire de 1'ERBC

commissaire de 1'ERBC

commissaires de 1'ERBC

Vraag nr. 191 van de heer de Lobkowicz d.d. 24 September
1990 (Fr.):

Kampeerterreiaen.

Een aantal buitenlanders op doortocht in Brussel klagen
over een gebrek aan kampeerterreinen.

Wat is daar in werkelijkheid van aan?

ZiJn er kampeerterreinen op het grondgebied van het
Gewest of, zo niet, in de onmiddellijke omgeving?

Is hier vraag naar?

Heeft de Executieve projecten ter zake?

Antwoord : In antwoord op de vraag van het geachte lid,
kan ik volgende informatie-elementen verstrekken.

1. Ik wens allereerst het geachte lid er aan te herinneren
dat het toerisme in de huidige context onder de bevoegdheid
van de gemeenschappen valt. De instellingen die van de
genoemde overheid afhangen zijn dus beter aangewezen om
op de verschillende gestelde vragen antwoord te geven.

2. Ik kan evenwel signaleren dat de Belgische Dienst voor
Toerisme geen campings vermeldt op het grondgebied van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. De meest nabij gelegen
terreinen liggen in de gemeenten Grimbergen, Wezembeek-
Oppem, Huizingen en Beersel.

3. Tot op heden werden mijn diensten niet aangesproken
over een specifieke vraag ter zake.

4. De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve heeft op dit
ogenblik geen concrete plannen ter zake.

Question n° 191 de M. de Lobkowicz du 24 septembre 1990
(Fr.):

Campings.

Certains etrangers de passage a Bruxelles se plaignent d'un
manque de campings.

Qu'en est-il en realite?

Y a-t-il des campings situes sur Ie territoire de la Region,
ou a defaut, a proximite immediate?

Y a-t-il une demande en cette matiere?

L'Executif a-t-il des projets a ce sujet?

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable mem-
bre, je puis donner les elements d'information ci-apres.

1. Prealablement, je dens a rappeler a 1'honorable mem-
bre que dans Ie contexte actuel, Ie tourisme releve des
competences communautaires. Les organismes dependant
des autorites visees ci-dessus sont done les plus qualifies pour
repondre aux diverses questions posees.

2. Je puis neanmoins signaler qu'il n'y a pas de terrains de
camping repertories par 1'Office du Tourisme de Belgique sur
Ie territoire de la Region de Bruxelles-Capitale. Les terrains
les plus proches se situent sur les communes de Grimbergen,
Wezembeek-Oppem, Huyzingen et Beersel.

3. A ce jour, mes services n'ont ere saisis d'aucune
demande specifique en la matiere.

4. A 1'heure actuelle, PExecutif de la Region de Bruxelles-
Capitale n'a pas de projet precis a ce sujet.
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Vraag nr. 192 van de heer de Lobkowicz d.d. 27 September
1990 (Fr.):

Automatisering van de gemeenten.

De gemeenten hebben een « richtschema voor de informa-
tica » voorgelegd dat een zeer nauwkeurige lijst bevat van de
uitrusting die ze wensen aan te kopen, met voor elk materieel
een schatting van de prijs zodanig dat de evaluatie van de
totale kostprijs van de automatisering van de gemeenten tot
op de frank na zou kunnen worden geschat.

Nadien heeft de toezichthoudende overheid deze richt-
schema's goedgekeurd waarbij ze dikwijis in de eisen van de
gemeenten heeft gesnoeid maar toch tot een schatting tot op
de frank na is gekomen. Hoe werden deze verminderingen
doorgevoerd?

Werden bijzondere criteria aangenomen (middelen van de
gemeenten, bevolking, oppervlakte, reeds bestaande automa-
tisering, reeds aan de OCMWs toegezegde subsidiering) ?

Heeft de toezichthoudende overheid bij de bestudering van
de richtschema's een bepaalde soort uitrusting uitgeschakeld
(bijvoorbeeld voor een dienst 3 PC's in plaats van 4...) wat
zou verklaren dat de nieuwe evaluatie zo nauwkeurig is?

Heeft de toezichthoudende overheid in het laatste geval de
gemeenten medegedeeld weike uitrusting werd verwijderd of
moeten de gemeenten uit zichzelf veronderstellen wat de
toezichthoudende overheid als overdreven heeft beschouwd?

Antwooid : Ik heb de eer aan het geachte lid het antwoord
op zijn vraag te verstrekken.

Het opstellen van een gemeentelijk of OCMW-stuurplan
in het Brusselse Gewest steunt op een zo vruchtbaar moge-
lijke samenwerking tussen het CIBG en het betrokken lokaal
bestuur, rekening houdende met de wet- en reglementaire
teksten. Indien deze samenwerking, voor weike reden dan
ook onvoldoende blijkt, dient het CIBG willens het stuurplan
opnieuw te onderzoeken met het oog op het toekennen van
de gevraagde toelagen, weike uiteraard beperkt zijn.

Verschillende maatstaven kunnen in aanmerking komen
bij dit onderzoek, zoals bijvoorbeeld de gewoonte van deze
besturen zoveel mogelijk verwervingen te concentreren in het
eerste jaar, zonder daarom over voldoende gevormd person-
neel of passende lokalen te beschikken.

Andere maatstaven, zoals die opgesomd door het achtbare
lid, spelen eveneens een rol. Ook vergt de verdelende
rechtvaardigheid dat het jaarbudget, ten behoeve van de
informatisering van de lokale besturen, naar billijkheid
verdeeld wordt.

Overigens worden de prijs vormingen vergeleken met de
inlichtingen waarover het CIBG ter zake beschikt, hetgeen in
sommige gevallen realistische en betekeningsvolle verminde-
ringen mogelijk maakt.

De opmerkingen van het CIBG worden in de regel
mondeling medegedeeld aan de verantwoordelijken van het
project tijdens de zittingen, wat de dialoog in de hand werkt.

In haar geheel gezien, bevordert deze werkwijze een snelle,
doeltreffende en evenwichtige vooruitgang bij het informati-
seren van de lokale besturen, rekening houdende met de
begrotingsmiddelen, de wettelijke verplichtingen en de moge-
lijkheden inzake materiaal en personeel van de betrokken
instanties, zoals het CIBG en het toezicht.

Question n" 192 de M. de Lobkowicz du 27 septembre 1990
(Fr.):

Informatisation des communes.

Les communes ont rentre un «schema directeur de
1'informatique » contenant une liste tres precise de materiel
qu'elles souhaiteraient acquerir avec pour chaque materiel
une estimation de prix, de sorte que 1'evaluation du cout
total de 1'informatisation de la commune pouvait etre
evaluee au franc pres.

Par apres, la tutelle a approuve ces schemas directeurs non
sans avoir. Ie plus souvent, diminue les pretentions des
communes tout en arrivant a une estimation au franc pres.
J'aimerais savoir comment ces diminutions ont ete operees.

Est-ce que des criteres particuliers ont ete adoptes (ressour-
ces des communes, population, superficie, degre d'mformati-
sation prealable, subsidiation deja consentie au CPAS)?

Est-ce qu'a 1'etude des schemas directeurs, la tutelle a
elimine certains types de materiel (par exemple pour tel
service 3 PC au lieu de 4...) ce qui expliquerait que la
nouvelle evaluation soit si precise?

Dans ce dernier cas, est-ce que la tutelle fait part aux
communes du materiel ecarte ou les communes doivent-elles
supposer ce que la tutelle a considere comme exagere?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-
dessous la reponse a sa question.

L'etablissement d'un schema directeur communal et/ou
CPAS en Region bruxelloise est base, compte tenu des textes
legaux et reglementaires en presence, sur une collaboration
aussi intense que possible entre Ie CIRB et Ie pouvoir local
dont question. Lorsque cette collaboration, pour des motifs
divers, s'avere insuffisamment fructueuse, force est, pour Ie
CIRB, de reconsiderer Ie projet de schema en vue de 1'octroi
des subsides sollicites, qui eux, sont evidemment limites.

Differents criteres peuvent entrer en ligne de compte lors
de cette revision, tel que 1'habitude pour ces pouvoirs de
concentrer un maximum d'acquisiteurs pendant la premiere
annee, sans pour autant disposer de suffisamment de person-
nel forme ou de locaux adequats.

D'autres criteres, tels que ceux cites par 1'honorable
membre, interviennent egalement. De plus, la justice distri-
butrice requiert que Ie budget annuel, consacre a 1'informati-
sation des pouvoirs locaux, soit reparti equitablement.

En outre, les estimations de prix sont confrontees avec les
informations dont dispose Ie CIRB a ce sujet, ce qui autorise
quelquefois des reductions a la fois realistes et notables.

Les observations du CIRB sont generalement communi-
quees aux responsables du projet de vive voix lors de
reunions, ce qui permet Ie dialogue.

Dans son ensemble, cette procedure permet un avance-
ment rapide, efficace et judicieux de 1'informatisation des
pouvoirs locaux, compte tenu des possibilites budgetaires,
des contraintes legates et des ressources en materiel et en
personnel des instances intervenantes, tels que Ie CIRB et la
tutelle.
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Vraag nr. 193 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 27 Sep-
tember 1990 (Fr.):

Concertea in hot Jubelpark.

Begin juli werden concerten gegeven op de esplanade van
het Jubelpark.

Verschillende buurtbewoners hebben geklaagd over het
geluid dat op een avond zeifs te horen was tot in Kraainem.

Weike houding neemt de toezichthoudende overheid aan
ten opzichte van een dergelijke manifestatie?

Antwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid het antwoord
op zijn vraag te verstrekken.

De politiediensten van de gemeenten zijn belast met het
waken over de veiligheid, de rust op de openbare weg en de
openbare ruimten, en over het eerbiedigen van de gemeente-
lijke reglementen ter zake.

Artikel 2 van het Agglomeratiereglement van 4 September
1974 met betrekking tot de bestrijding van geluidshinder
preciseert :

« Zijn verboden op de openbare weg, behalve bij schrifte-
lijke voorafgaande toestemming van de burgemeester :

Question n° 193 de M°" Carton de Wiart du 27 septembre
1990 (Fr.) :

Concerts au Ciaquantenaire.

Debut juillet, des concerts ont eu lieu sur 1'esplanade du
Cinquantenaire.

Plusieurs riverains se sont plaints du bruit qui aurait meme
etc entendu un soir jusqu'a Kraainem.

Quelle est 1'atritude de 1'autorite de tutelle par rapport a ce
genre de manifestation?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-
dessous la reponse a sa question.

Les polices communales sont chargees de veiller a la
securite, a la tranquillite des voies et espaces publics, et au
respect des reglements communaux en la matiere.

L'article 2 du reglement d'Agglomeration du 4 septembre
1974 relatif a la lutte centre Ie bruit precise :

«Sont interdits sur la voie publique, sauf autorisation
prealable et ecrite du bourgmestre :

c) stemaudities, instrumentele en muzikale audities;
d) het gebruik van luidsprekers, geluidsversterkers of andere

klankapparaten ».

De toezichtsoverheid is dus niet bevoegd om dergelijke
manifestatie al dan niet goed te keuren.

c) les auditions vocales, instrumentales ou musicales;
d) 1'usage de haut-parleurs, d'amplificateurs ou d'autres

appareils sonores ».

L'autorite de tutelle n'est done pas competente pour
autoriser ou non ce type de manifestation.

Vraag nr. 196 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 oktober
1990 (Fr.) :

Recrutering van politieagenten.

Sedert de invoering van de taalexamens voor de aanwer-
ving van politieagenten slaagt geen enkele gemeente erin haar
kader op te vullen.

Het tekort kan, rekening houdend met de verschillende
afwezigheden, tot 40 % van het totale bestand opiopen.

Graag vernam ik:
— in hoever het kader van eike gemeente is opgevuld;
— uit weike taalregio de nieuwe recruten afkomsten zijn.

Antwoord: Het geachte lid gelieve hieronder de vergelij-
king te vinden tussen de effectieve personeelsbezetting van de
gemeentelijke politiekorpsen van het Gewest per 1 januari
1990 en de personeelsfuncries van dezelfde korpsen, uitge-
drukt in percentages.

De nieuw aangeworvenen zijn afkomstig uit het Frans
taalgebied, uit het Nederlands taalgebied en uit het tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad.

Question n° 196 de M. de Lobkowicz du 5 octobre 1990
(Fr.) :

Recnitement des poliaers,

Depuis 1'instauration des examens de recrutement en
matiere linguistique pour les agents de police, aucune
commune ne parvient a remplir son cadre.

La deficience peut atteindre 40 % de 1'effectif total sup-
pose en tenant compte des differentes absences.

J'aimerais connaltre:
—• les taux de remplissage du cadre par commune;
— les regions linguistiques d'ou viennent les nouvelles

Reponse: L'honorable membre trouvera ci-dessous la
comparaison des effectifs des corps de police communale de
la Region au 1" janvier 1990 compare aux cadres de ces
memes corps, exprimee en pourcentages.

Les nouvelles recrues viennent de la region de langue
francaise, de la region de langue neerlandaise et de la region
bilingue de Bruxelles-Capitale.

Anderlecht
Oudergem
St.-Agatha-Berchem
Brussel
Etterbeek

84
88
79
89
82

Anderlecht
Auderghem
Berchem-St. Agathe
Bruxelles
Etterbeek

84
88
79
89
82
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Evere
Vorst -
Ganshoren
Elsene
Jette
Koekelberg
St.-Jans-Molenbeek
Sint-Gillis
St.-Joost-ten-Node
Schaarbeek
Ukkel
WatermaaI-Bosvoorde
St.-Lambrechts-Woluwe
St.-Pieters-Wolume

85
88
81
89
85
75
74
74
75
69
79
72
82
84

Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-St.-Jean
Saint-Gilles
St.-Joost-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle
Watermael-Boitsfort
Woluwe-St. -Lambert
Woluwe-St.-Pierre

85
88
81
89
85
75
74
74
75
69
79
72
82
84

Vraag nr. 199 van mevrouw Nagy d.d. 4 oktober 1990
(Fr.) :

De bouw van een muur, zonder bou-wverganniag, op de
plants van het gebouw van het station van Kuregem.

Aan de basis van de betreurenswaardige beslissing die
leidde tot de afbraak van het station van Kuregem ligt een
besluit van de Anderlechtse burgemeester. Deze werd verant-
woord, aldus de gemeente, vanuit het gevaar voor de
publieke veiligheid. Ik herinner eraan dat het besluit dateert
van 28 maart 1990 en de ongelukkige afbraak 3 maand later
plaatshad.

De NMBS trok op de plaats waar zij het neoclassistische
gebouw had afgebroken een muur op. Bij mijn weten werd
geen enkele bouwvergunning afgeleverd. Trouwens, het
besluit van de burgemeester kan alleen maar slaan op de
afbraak en betekent niet dat de NMBS zich niet aan de van
kracht zijnde wetgeving moet houden.

Kan de Minister me dit standpunt bevestigen ?

Zo ]'a, kan hij me zeggen hoe de inbreuk wordt bestraft ?

Antwoord: Op 28 april 1987 werd een vergunning aan de
NMBS afgeleverd voor de afbraak van het station en ,de
bouw van een dekkingsmuur (in bekistingsblokken).

Volgens de gemeente zouden binnen de toepassingstermijn
van deze vergunning afbraakwerken zijn aangevat: afbraak
van het dak en van de randopstand.

— De werken werden niet voortgezet en het gebouw werd
verlaten.

— Op 28 februari 1990 werd een nieuwe afbraakvergun-
ning en voor de bouw van-een dekkingsmuur (in baksteen)
ingediend. Deze nieuwe aanvraag is, behalve wat de architek-
tuur van de muur betreft, beduidend identiek aan de eerste.

— Het onderzoek van het dossier startte :
1. bijzondere openbaarmakingsmaatregelen en advies van

de overlegcommissie;
2. verzoek om advies van de Koninklijke Commissie voor

Monumenten en Landschappen;
3. indien het advies van de Koninklijke Commissie voor

Monumenten en Landschappen ongunstig was (zitting
van 4 april 1990), heeft de gemeente, in antwoord op
de adviesvraag een copie medegedeeld van het besluit
tot afbraak, genomen door de burgemeester (besluit
van 28 maart 1990);

Question n° 199 de M~ Nagy du 4 octobre 1990 (Fr.)

La construction d'lin mw, sans permis de batir, a la place
du batiment de la gare de Cureghem.

La decision lamentable ayant abouti a la demolition de la
gare de Cureghem a ete prise sur base d'un arrete du
bourgmestre d'Anderlecht. Celle-ci etait justifiee, selon les
dires de la commune, par 1'argument du danger qu'elle
representait pour la securite publique. Pour rappel, 1'arrete a
ete pris Ie 28 mars 1990 et la malheureuse demolition 3 mois
plus tard.

La SNCB a erige un mur a la place du batiment neoclassi-
que qu'elle a demoli. A ma connaissance, aucun permis de
batir n'a ete delivre. Par ailleurs, 1'arrete du bourgmestre ne
peut porter que sur la demolition et ne dispense aucunement
la SNCB de se conformer a la legislation en vigueur.

Le Ministre peut-il confirmer ce point de vue ?

Dans 1'affirmative peut-il me dire comment 1'infraction va-
t-elle etre sanctionnee ?

Reponse : En date du 28 avril 1987, un permis a ete delivre
a la SNCB pour la demolition de la gare et la construction
d'un mur de revetement (en blocs de coffrage).

D'apres la commune, dans le delai d'application de ce
permis, des travaux de demolition auraient ete entames :
demontage de la toiture et du mur d'acrotere.

— Les travaux n'ont plus ete continues et le batiment
laisse a 1'abandon.

— En date du 28 fevrier 1990, une nouvelle demande de
permis de demolir et de realisation d'un mur de revetement
(en briques) est introduite. Cette nouvelle demande est, mise
a part 1'architecture du mur, sensiblement identique a la
premiere.

— L'instruction du dossier a ete entamee :
1. mesures parti culieres de publicite et avis de la commis-

sion de concertation;
2. demande d'avis de la Commission royale des Monu-

ments et des Sites;
3. si 1'avis de la Commission royale des Monuments et des

Sites a ete defavorable (seance du 4 avril 1990), la
commune en reponse a la demande d'avis a communi-
que une copie de 1'arrete de demolition pris par le
bourgmestre (arrete du 28 mars 1990);
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4. dit besluit werd genomen op basis van de wetten van
14 december 1789, 16 en 24 augustus 1790, overwe-
gende dat het gebouw de veiligheid op de openbare weg
in het gedrang bracht;

5. deze beslissing valt onder het discriminerend recht van
de burgemeester inzake veiligheid op de openbare
ruimten en heeft voorrang op de toepassing van artikel
44 op de stedebouw.

6. wat de dekkingsmuur betreft: ondanks het feit dat
deze architecturaal verschillend is van de bij de vergun-
ning van 1987 voorziene muur, zijn wij van mening dat
deze realisatie door de oorspronkelijke vergunning
gedekt is.

4. cet arrete a ete pris sur base des lois des 14 decembre
1789, 16 et 24 aout 1790, considerant que Ie bailment
menacait la securite de la voie publique;

5. cette decision releve du pouvoir discriminatoire du
bourgmestre en matiere de securite des espaces publics
et a preeminence sur 1'application de 1'article 44 de la
loi sur 1'urbanisme;

6. quant au mur de revetement: malgre qu'il soit architec-
turalement different de celui prevu au permis de 1987,
nous considerons que cette realisation est couverte par
Ie permis initial.

Vraag nr. 200 van de heer de Lobkowicz d.d. 4 oktober
1990 (Fr.) :

Wtjzigiag van het systeem voor toekenaing van premies
wor bet onderhoudswerk aan gevels.

De Executieve heeft het systeem voor toekenning van
premies voor de onderhoudswerken aan gevels gewijzigd.

Dit nieuwe aangepaste stelsel is natuurlijk politiek niet
neutraal want het maakt deel uit van het algemene idee dat
erin bestaat de middelen uit bepaalde gemeenten te halen en
bij andere in te brengen, waarbij de gemeenten die de
gewestelijke rijkdommen produceren niet de mogelijkheid
krijgen deel te nemen aan de herverdeling ervan.

Aangezien ik voor het ogenblik voldoende schriftelijke
vragen stel, wens ik de diensten niet te belasten met het
opzoeken van lange statisrieken.

Daarom wens ik de achtbare Minister te ondervragen over
twee aanpalende gemeenten die sociologisch (en politiek)
verschillend zijn.

Enerzijds wens ik te weten hoeveel premies er werden
gevraagd sedert april 1985 te Ukkel en te Sint-Gillis.

Anderzijds wens ik te weten weike schatting de diensten
van de Executieve aanhouden voor de premieaanvragen in
deze beide gemeenten, rekening gehouden met de nieuwe
inkomensbeperking voor de aanvragers en het nieuwe crite-
rium van gebieden met een culturele, historische en/of
esthetische waarde.

Antwoord: Ik verzoek het geachte lid hierna de elementen
van antwoord te vinden op de bovenvermelde vraag.

Ik vestig nochtans zijn aandacht op het feit dat de
verdeling zowel bij de informatica als bij de Dienst Huisves-
ting, geschiedt per postnummer en niet per gemeente.

1. Voor de periode van 1 april 1985 tot op heden, is het
aantal ingediende aanvragen als volgt:
op het postnummer 1.180 : 1262 dossiers
op het postnummer 1.060 : 1189 dossiers

2. Het aantal aanvragen zai afnemen niet in functie van
het inkomen van de aanvragers maar omwille van de
ouderdom van het gebouw vermits het einde van de bouw
voortaan eerder zai moeten gebeurd zijn dan 1945.

De inkomensvoorwaarde speelt slechts in feite voor het
bepalen van het percentage van de premie en sluit geen
enkele aanvrager van het premievoordeel uit,

Question n°200 de M. de Lobkowicz du 4 octobre 1990
(Fr.) ;

Modification da systeme d'octroi des primes pour Ie
ravalemeat des facades.

L'Executif vient de modifier Ie systeme d'octroi des primes
pour Ie ravalement des facades.

Le nouveau systeme adopte n'est bien entendu pas neutre
polidquement puisqu'il participe a 1'idee generale qui
consiste a pomper les moyens de certaines communes pour
les injecter dans d'autres, privant les communes productrices
de la richesse regionale de la possibility de participer a la
redistribution.

Posant pour le moment assez de questions ecrites, je ne
souhaite pas encombrer les services par la recherche de
longues statistiques.

C'est pourquoi je souhaiterais interroger 1'honorable
Ministre sur deux communes voisines mais sociologiquement
(et politiquement) differentes.

J'aimerais d'une part savoir combien de primes ont ete
demandees depuis avril 1985 a Uccle et a Saint-Gilles.

J'aimerais d'autre part savoir quelle est 1'estimation que
font les services de 1'Executif pour les demandes de primes
dans ces deux communes tenant compte de la nouvelle
limitation liee aux revenus des demandeurs et du nouveau
critere de zone d'interet culturel, historique et/ou esthetique.

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-
dessous les elements de reponse a la question susmentionnee.

J'attire toutefois son attention sur une repartition, tant a
1'informatique qu'au Service Logement, par code postal et
non par commune.

1. Pour la periode du 1" avril 1985 a ce Jour, le nombre de
demandes introduites se situe comme suit:
au code postal 1180 : 1.262 dossiers
au code postal 1060 ; 1.189 dossiers

2. Le nombre de demandes evoluera a la baisse non pas en
fonction du revenu des demandeurs, mais en raison de la
condition d'age du batiment puisque la fin de la construction
devra dorenavant etre anterieure a 1945.

La condition de revenu ne joue en fait que pour determiner
le pourcentage de prime et n'exclut aucun demandeur du
benefice de la prime.
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Rekening houdend met de gegevens van het Nationaal
Instituut voor de Statistiek betreffende de belastbare inko-
mens in het Brusselse Gewest hebben 74,6 % van de
belastingsplichtigen een inkomen lager dan 800.000 fr. en
zullen een premie genieten van 40 % op de kostprijs van de
werken.

Hoogstens zai 9,1 % van de belastingsplichtigen de premie
verminderd zien van 40 % naar 30 %. Wat de 16,3 %
overblijvenden betreft, zai him premie beperkt worden tot
20 % van de kostprijs der werken, zonder beperking van het
inkomen.

Er valt te noteren dat deze 25,4 % (9,1 % + 16,3 %) van
belastingsplichtigen een absoluut maximum vertegenwoor-
digt dat zai gematigd worden door het aantal personen
fiscaal ten laste vermits de plafonds van 800.000 fr. en
1.000.000 fr. verhoogd worden met 100.000 fr. per persoon
ten laste.

Aldus zai een aanvrager waarvan de belastbare inkomsten
geschat zijn op 952.000 fr. en die 2 personen ten laste heeft,
genieten van de maximale premie van 40 % op de kostprijs
van de werken.

Wat de schatting betreft van de weerslag der zones van
cultureel, historisch en/of estetisch belang, is deze onmogelijk
vermits deze zones nog moeten vastgelegd worden. Het
naleven van deze maatstaf, die enkel de verhoging beoogt
van de premie van 40 % naar 50 % van het bedrag der
werken, zou in geen enkel geval het aantal aanvragen
beinvloeden.

Compte tenu des donnees fournies par 1'Institut national
de Statistiques concernant les revenus imposables en Region
bruxelloise, 74,6 % des contribuables ont des revenus infe-
rieurs a 800.000 F et beneficieront d'une prime de 40 % du
coiit des travaux.

Maximum 9,1 % des contribuables verront leur prime
reduite de 40 % a 30 %. Quant aux 16,3 % restant, leur
prime sera limitee a 20 % du cout des travaux sans limite de
revenus.

II y a lieu de noter que ces 25,4 % (9,1 % + 16,3 %) des
contribuables sont un maximum absolu qui sera pondere par
Ie nombre de personnes a charge fiscalement, les plafonds de
800.000 F et 1.000.000 F etant majores de 100.000 F par
personne a charge.

C'est ainsi qu'un demandeur dont les revenus imposables
sont evalues a 952.000 F et qui a 2 personnes a charge,
beneficiera de la prime maximale de 40 % du cout des
travaux.

Quant a 1'estimation de 1'impact des zones d'mteret
culturel, historique et/ou esthetique elle est impossible a
determiner, ces zones etant en voie de fixation. Le respect de
ce critere n'ayant pour consequence que la majoration de la
prime de 40 % a 50 % du montant des travaux, ne devrait en
aucun cas influer sur le nombre de demandes.

Vraag nr. 203 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 oktober 1990
(Fr.):

Verdeliag per gemeeate van verscheidene premies.

De hele betreurenswaardige gewestvorming werd in
hoofdzaak ingegeven door het idee om de opbrengst van de
belastingen ten goede te laten komen aan het Gewest dat
deze had voortgebracht, met uitsluiting van de beide andere
Gewesten, indruisend tegen het principe van de narionale
solidariteit.

Vandaag zou ditzelfde principe op het vlak van elk Gewest
door de verschillende delen ervan kunnen worden verdedigd.

Daar is uiteraard geen sprake van en men spreekt ter zake
van gewestelijke solidariteit.

Het zou echter interessant zijn te weten wie de Brusselse
« rijkdom » voortbrengt en wie, dank zij verscheidene wetge-
vingen en reglementen, er van geniet.

Kan ik dus een overzicht krijgen met daarin enerzijds voor
elk van de 19 Brusselse gemeenten het aandeel in de
opbrengst van de personenbelasting, en anderzijds het aan-
deel in de toekenning aan de inwoners van premies voor
comfort, renovatie, gevelreiniging, stoepen,... enz?

Antwoord : Het aandeel van de Brusselse gemeenten in de
produktie van de personenbelasting, werd reeds aan het
geachte lid meegedeeld in antwoord op zijn vraag nr. 161
van 12 juli 1990.

Wat de statistieken voor de toegekende premies betreft,
kan het geachte lid kennis nemen van het antwoord op de
vraag nr. 17 van de heer Serge de Patoul, Raadslid.

Question n° 203 de M. de Lobkowicz du 5 octobre 1990
(Fr.):

Repartition par commune de diverses primes.

Tout le regrettable processus de la regionalisation a ete
largement inspire par 1'idee selon laquelle le produit de
I'impot devait beneficier a la Region qui 1'avait genere a
1'exclusion des deux autres Regions, ceci en contradiction
avec le principe de la solidarite nationale.

A present, ce meme principe pourrait etre defendu, au
niveau de chaque Region, par ses differentes composantes.

Bien entendu, il n'en est rien et a ce niveau on parle de
solidarite regionale.

II serait toutefois interessant de savoir qui produit la
« richesse » bruxelloise et qui, grace a diverses legislations et
reglementations, en profite.

Pourrais-je done avoir communication d'un tableau qui
reprendrait pour chacune des 19 communes bruxelloises sa
part dans la production de I'impot des personnes physiques
d'une part, et la part recueillie par ses habitants dans 1'octroi
des primes de confort, de renovation, de ravalement de
facades, de trottoirs..., d'autre part?

Reponse : La part de chaque commune bruxelloise dans la
production de I'impot des personnes physiques a ete commu-
niquee a 1'honorable membre en reponse a sa question
n- 161 du 12 juillet 1990.

Quant aux Statistiques des primes octroyees, 1'honorable
membre pourra en prendre connaissance a la lecture de la
reponse a la question n° 17 de Monsieur le Conseiller Serge
de Patoul.
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Vraag nr. 206 van de heer de Lobkowicz d.d. 17 oktober
1990 (Fr.) :

Bouw van de stadspoorten.

Op uw voorstel organiseert de Executieve een wedstrijd
die op termijn de bouw van echte « stadspoorten » voor
Brussel mogelijk moet maken.

Tien plaatsen werden uitgekozen.

Ik stel me vragen over het kiezen van een van deze plekken
en over het niet kiezen van een andere : waarom wel de
Waterloosesteenweg en niet de Stallestraat ?

1. De Waterloosesteenweg op de grens van Ukkel en Sint-
Genesius-Rode : er is op die plaats geen enkele zichtbare
aanduiding van de overgang van de ene gemeehte naar de
andere, van het ene gewest naar het andere, van de taalgrens
en van de overgang van de stad naar het platteland; een
duidelijk bewijs van het politieke en ver van de sociologische
werkelijkheid liggende karakter van deze grens.

Denkt de geachte Minister niet dat de oprichting van een
« poort» op deze plaats eerder een betwistbare grens zou
bevestigen dan wel de inwoners van de verschillende « ge-
westen » samenbrengen ?

2. Het kruispunt Stallestraat/steenweg op Neerstalle/Ster-
straat.

Deze plaats daarentegen is geen van de tien voor de
Executieve uitgekozen plekken, ofschoon zij op een zichtbare
en erg frappante wijze de overgang aangeeft van een
halfbebouwde omgeving naar de stad, vooral voor de
bezoekers die komen uit Henegouwen en Frankrijk.

Bovendien werd het estetische aspect van de plaats van-
daag voldoende in het daglicht gesteld om dit probleem
opnieuw te bekijken.

Denkt de geachte Minister niet dat dit kruispunt aan de
door hem voorgestelde lijst zou moeten worden toegevoegd?

Antwoord : In het algemeen wordt op het niveau van het
Gewest een gebrek aan duidelijke inrichting vastgesteld van
de overgang van het stadsmilieu naar het landelijk milieu en
omgekeerd.

De vraag, zoals ik die wenste te stellen via de ideeenwed-
strijd, laat de kandidaten vrij in de stedebouwkundige of
filosofische keuzen over wat de poorten van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest zullen zijn. Van het middeleeuwse
tolhuis (beperking en controle van de toegang) tot de
monumentale boog (aanduiding van de toegang) zijn alle
variaties mogelijk.

Het leek ons echter aangewezen niet het geheel van de
landschappen aan te duiden waar dergelijke verbeteringen
vereist zijn, maar wel tien bijzondere gevallen te kiezen, die
voldoende representatief zijn van de problematiek zodanig
dat de principiele antwoorden extrapoleerbaar zouden zijn.

Het zou praktisch onmogelijk zijn in het kader van een
ideeenwedstrijd, met een jury en in een zo korte tijdspanne
op een zeer duidelijke en technisch manier een projekt op te
maken voor eike invalsweg van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest.

Het is niet wenselijk, noch voor de bewoner, noch voor de
pendelaar dat de toegang (in- en uitgang) via een noman's
land zou verlopen, of via bebouwde of vrijstaande gebieden,
zonder duidelijk onderscheid en met eindeloze macadamstra-
ten... zoals her tegenwoordig nog teveel het geval is.

Question n° 206 de M. de Lobkowicz du 17 octobre 1990
(Fr.) :

Amenagement des portes d'entree de la ville.

Sur votre proposition, 1'Executif vient de lancer un con-
cours devant amener, a terme, a la creation de veritables
« portes d'entree » a Bruxelles.

Dix entrees de Bruxelles ont ete choisies.

Je m'interroge a propos d'un des choix et a propos de
1'absence d'un choix : Ie choix de la chaussee de Waterloo et
Ie non choix de la rue de Stalle :

1. Chaussee de Waterloo a la frontiere d'Uccle et de
Rhode-Saint-Genese. II n'y a, a cet endroit, aucune manifes-
tation physique du passage d'une commune a 1'autre, d'une
region a 1'autre, de la frontiere Unguistique et du passage
d'un milieu urbain a un milieu rural, preuve evidente du
caractere politique et eloigne des realites sociologiques de
cette frontiere.

L'honorable Ministre ne pense-t-il pas que la creation
d'une «por te» a cet endroit serait plus de nature a
consolider une frontiere contestable qu'a rapprocher les
habitants des differentes « regions » ?

2. Le carrefour rue de Stalle/chaussee de Neerstalle/rue de
1'Etoile.

Par contre, cet endroit n'est pas selectionne dans les dix
sites retenus par 1'Executif, alors que cet endroit marque
physiquement et de maniere tres frappante la fin d'un milieu
semi-urbanise et 1'entree de la ville, tout particulierement
pour les visiteurs venant du Hainaut et de France.

De plus, 1'aspect esthetique de cet endroit a ete suffisam-
ment critique a ce jour pour qu'il ne soit necessaire d'en
remettre.

L'honorable Ministre-President ne pense-t-il pas que ce
carrefour devrait etre rajoute a la liste qu'il a proposee ?

Reponse: D'une facon generale, nous constatons au
niveau de la Region une absence d'amenagement signifiant
du passage d'un milieu urbain a un milieu rural, ou
inversement.

La question, telle que j'ai desire la poser, via ce concours
d'idees, laisse toute liberte aux candidats dans les choix
urbanistiques ou philosophiques de ce que seront les portes
de la Region de Bruxelles-Capitale. De 1'octroi moyenageux
(limitant et controlant I'acces) a 1'arche monumentale (indi-
quant 1'ouverture) toutes les variations sont envisageables.

Toutefois, nous avons estime judicieux non pas de relever
1'ensemble des sites qui necessitent des ameliorations sembla-
bles, mais de choisir dix cas particuliers et suffisamment
representatifs de la problematique pour que les reponses de
principe soient extrapolables.

II serait pratiquement impossible dans le cadre d'un
concours d'idees avec jury a la clef et dans un laps de temps
aussi court pour les candidats, de definir tres precisement,
voire techniquement, un projet pour chaque voie de penetra-
tion a la Region de Bruxelles-Capitale.

II n'est pas souhaitable, ni pour 1'habitant, ni pour le
navetteur que les acces (entree et sortie) se fassent par des no-
man's land, ou des zones indifferenciees de bati et de friche,
de surfaces infinies de macadam... comme c'est actuellement
trop souvent le cas.
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1. De notie van « poort » houdt niet noodzakelijk een
afscheiding in, maar wel de wens om de ruimtelijke beperkin-
gen te organiseren. Te dien einde staan de meest eenvoudige
instrumenten ter beschikking van de stedebouwkundigen
(verandering van de grondbedekking, aanplanting van bo-
men, plaatsing van een kunstwerk,...) zoals ook de meest
gedurfde (bouw van een boog, een toren...) of zeifs de meest
kenmerkende voor de stadsspedficiteit (inrichring van woon-
wijken, dichtheidsverhoging van de bouwsels,... het inrichten
van kruispunten...).

De Waterloosesteenweg, ter hoogte van de Prins van
Oranje, is het typische voorbeeld van een steenweg die in zij'n
werking voldoening kan geven, maar die, door zijnzachte
overgangsurbanisatie op geen enkel moment de automobilist
duidelijk maakt dat hij zich in de stad, dan wel in de voorstad
bevindt. Waarschijniijk zai een minimalistische opiossing op
die plaats voldoende zijn.

2. Het kruispunt van de Stallestraat, Neerstallesteenweg
en Sterstraat: door de typologie - bedrijven aan de kant van
de ring en woonhuizen aan de kant van de stad — is de
inrichring dusdanig dat de gebruiker onmiddellijk voelt dat
hij binnen het stadsmilieu treedt en dat hi] derhalve zijn
gedrag aanpast.

De stedelijke esthetiek van deze zone kan echter zwak
worden genoemd. Een sterkere intervenrie kan overwogen
worden.

Soortgelijke gevallen worden aan de verbeeldingskracht
van de kandidaten voorgelegd (Nijverheidslaan) en de opios-
singen voor deze site zouden geextrapoleerd kunnen worden,
tenminste wat de principes betreft.

1. La notion de « porte » n'induit pas necessairement une
separation mais bien Ie desir d'organiser les limites spatiales.
Pour ce faire, les outils les plus simples sont a la disposition
des urbanistes (modification du revetement de sol, plantation
d'arbres, raise en place d'une oeuvre d'art,...) comme les plus
audacieux (construction d'arche, de tour,...) voir les plus
revelateurs de la specificite urbaine, (amenagement de quar-
tier d'habitation, densification des constructions,... dessin de
carrefours,...),

La chaussee de Waterloo, a la hauteur du Prince d'Orange,
est 1'exemple type d'une chaussee pouvant satisfaire dans son
fonctionnement, mais qui par son urbanisation de transition
douce ne permet a aucun moment de faire comprendre a
1'automobiliste s'il se trouve ou en ville ou a la campagne.
Probablement qu'une solution minimaliste sera satisfaisante
en cet endroit.

2. Le carrefour me de Stalle-chaussee de Neerstalle-rue de
1'Etoile : par la typologie, des entreprises cote ring, et des
maisons d'habitation cote ville, precede d'un amenagement
tel que 1'usager percoit immediatement son entree en milieu
urbain et adapte son comportement en fonction.

Par centre, 1'estherique urbaine de cette zone peut etre
qualifiee de faible. Une intervention plus importante est
envisageable.

Des cas similaires, sont proposes a 1'imagination des
candidats (Bd. industriel) les reponses apportees pour ce site
pourraient trouver des extrapolations, au moins sur les
principes.

Vraag nr. 207 van de heer de Lobkowicz d.d. 17 oktober
1990 (Fr.) :

Recuperatie van de door het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest gestorte premies.

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest geeft een ganse reeks
premies (aankoop, bouw, comfort,...) voor zoverre de begun-
stigde eigenaar blijft van de verworven of verbeterde goede-
ren gedurende een bepaald aantal jaren en zijn gebouwen
niet verhuurt.

Wordt het naleven van deze voorwaarden, die aan de
toekenning van de premies zijn verbonden, op de een of
andere manier door de diensten van de achtbare Minister
gecontroleerd ? Zo ja, wat leveren deze controles op ?

Worden gedeelten van premies teruggewonnen ? Zo ja,
voor weike bedragen? Wat betekenen deze bedragen ten
opzichte van de toegekende premies ?

Antwoord: Tot mijn spijt moet ik aan het geachte lid
mededelen dat de inlichtingen die we van de Administratie
moeten krijgen om op zijn vraag te kunnen antwoorden ons
niet kunnen verstrekt worden binnen de gestelde termijn.

Toch dring ik bij de bevoegde diensten aan om zo spoedig
mogelijk een definitief antwoord aan het geachte lid te
verstrekken.

Question n° 207 de M. de Lobkowicz du 17 octobre 1990
(Fr.):

Recuperation de primes versees par la Region de
Bruxelles-Capitale.

La Region de Bruxelles-Capitale accorde toute une serie de
primes (acquisition, construction, contort,...) pourpeu que le
beneficiaire reste proprietaire des biens acquis ou ameliores
pendant un certain nombre d'annees et pour peu qu'il ne
donne pas les immeubles en location.

Est-ce que le respect de ces conditions liees a 1'octroi des
primes est controle d'une maniere ou d'une autre par les
services de 1'honorable Ministre? Si oui, que donnent ces
controles ?

Est-ce que des recuperations de parties de primes intervien-
nent ? Et si oui, pour quels montants ? Que representent ces
montants par rapport aux primes accordees ?

Reponse : Je suis au regret d'informer 1'honorable membre
que la question posee necessite de recueillir aupres de
1'Administration des elements d'information qu'il ne s'avere
pas possible de communiquer dans le delai imparti.

Nonobstant cet inconvenient, j'insiste aupres de mes
services afin qu'une reponse definitive soit adressee a 1'hono-
rable membre le plus rapidement possible.
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Vraag nr. 209 van de heer de Lobkowicz d.d. 22 oktober
1990 (Fr.) :

Bestelling van een studie van 28 miljoen aan de VLB.

U hebt een studie besteld bij de ULB voor een zeer
belangrijk bedrag.

Het gaat over een studie genoemd « Habiter Bruxelles »
(wonen te Brussel) besteld op 30 mei 1990 aan het Institut de
Sociologie van de ULB, voor een bedrag van 28.508.381 fr.

Deze studie heeft als doel de Executieve te helpen een
globaal beleid en een strategic inzake woonmilieu te Brussel
te bepalen en in het Ontwikkelingsplan van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest op te nemen.

Ik ben werkelijk zeer verwonderd over het bedrag van de
overeenkomst dat voor de ULB een zeer gelukkige hemelse
gave moet betekenen, als laatstgenoemde mij toelaat deze
uitdrukking te gebruiken.

Hoe wordt dit bedrag gewettigd ?

Naar mijn mening betekent een uitgave van 28 miljoen het
werk van ten minste 15 universitairen, voltijds, gedurende
een jaar en als resultaat een studie van ten minste verscheide-
ne duizenden bladzijden.

Zai dat wel zo zijn ?

Tot welk resultaat heeft de ULB zich verbonden ?

Antwoord : Het antwoord op uw vraag is tweeledig.

In de eerste plaats vertegenwoordigt het door u genoemde
bedrag geen mooi meegenomen geschenk voor de ULB, voor
zover het Institut de Sociologie belast is met de ontwikkeling
van bepaalde aspecten van de studie en met de coordinatie
van de tussenkomsten van andere studiebureaus. Het gaat, te
uwer informatie, om volgende studiebureaus : Groep URBA,
p.v.b.a. BRAT, Groep J. de SALLE, Groep SIEGE en v.z.w.
ARAU. Deze zijn belast met de verschillende probleem-
thema's waarin zij gespecialiseerd zijn.

Het tweede aspect van uw vraag heeft betrekking op de
verplichte resultaten; het is mij onmogelijk in het kader van
dit antwoord in details te treden. Ik stel het geachte Raadslid
voor hem het bestek van de studie te sturen, wat een
document van ongeveer zestig bladzijden voorstelt.

Question n° 209 de M. de Lobkowicz du 22 octobre 1990
(Fr.):

Commando d'une etude de 28 millions a 1'ULB.

Vous avez passe la commande d'une etude a 1'ULB pour un
montant extremement important.

U s'agit d'une etude denommee « Habiter Bruxelles »,
passee Ie 30 mat 1990 avec 1'Institut de Sociologie de 1'ULB,
pour un montant de 28.508.381 F.

L'objet de cette etude est d'aider 1'Executif a definir une
politique globale et une strategic en matiere d'habitat a
Bruxelles, a integrer dans Ie Plan de developpement de la
Region de Bruxelles-Capitale.

Je suis reellement tres surpris du montant de la convention
qui doit representer pour 1'ULB une manne providentielle, si
toutefois cette derniere m'autorise 1'utilisation de cette
expression.

Que justifie ce montant ?

Une depense de 28 millions represente, a mon avis, Ie
travail d'au moins 15 universitaires a temps plein, pendant
un an et la production d'une etude de plusieurs milliers de
pages.

En sera-t-il bien ainsi ?

A quel resultat 1'ULB s'est-elle obligee de parvenir ?

Reponse: La reponse a votre question appelle deux
developpements.

En premier lieu. Ie montant que vous citez ne constitue pas
une manne providentielle pour 1'ULB, dans la mesure ou
1'Institut de Sociologie est charge de developper certains
aspects de 1'etude, et de coordonner par ailleurs les interven-
tions d'autres bureaux d'etudes. Ces differents bureaux
d'etudes sont, pour votre information : Groupe URBA, la
s.p.r.l. BRAT, Ie Groupe J. de SALLE, Ie Groupe SIEGE,
1'a.s.b.l. ARAU. Us sont charges des diverses problematiques
entrant dans leur speciality.

Le second aspect de votre question porte sur les obliga-
tions de resultat: il m'est impossible de repondre en detail
dans le cadre de la presente reponse. Je propose de transmet-
tre a 1'honorable Conseiller le cahier des charges de 1'etude,
soit un document de quelque soixante pages.

Vraag nr. 210 van de heer de Clippele d.d. 25 oktober
1990 (Fr.) :

Premies voor de renovatie van woningen in het Gewest. —
Juiste waarde van de premie ten opzichte van bet bedrag van
de werken.

Het koninklijk besluit van 29 december 1988 voert een
premie in voor de renovatie van in het Brusselse Gewest
gelegen woningen.

Het departement van de achtbare Minister heeft een
brochure gemaakt en verspreid waarin wordt uitgelegd dat
de premie een percentage van de erkende en uitgevoerde
werken vertegenwoordigt. Om de vraag te illustreren neem
ik de laagste hypothese, namelijk een premie van 30 % van
de kostprijs van de werken begrensd op 300.000 fr.

Question n°210 de M. de Clippele du 25 octobre 1990
(Fr.) :

Primes pour la renovation d'babitations dans la Region. —
Etendue exacts de la prime par rapport au montant des
travaux.

L'arrete royal du 29 decembre 1988 instaure une prime
pour la renovation d'habitarions situees dans la Region
bruxelloise.

Le Departement de 1'honorable Ministre a cree et diffuse
une brochure exposant que la prime represente un pourcen-
tage des travaux agrees et accomplis. Je retiens pour illustrer
ma question, 1'hypothese la plus basse, a savoir une prime de
30 % du cout des travaux avec plafond de 300.000 F.
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Steeds volgens de laagste hypothese, denkt de lezer van dit
principe dat de erkende werken van 500.000 fr. hem recht
geven op een premie van 150.000 fr. (500.000 fr. X 30 %).

Maar dit zai het niet zijn.

Indien de vernieuwer aan een te Brussel gekende en voor
de kwaliteit van zijn diensten en zijn juiste prijzen erkende
ondernemer van dakwerken vraagt een dak met pannen van
meer dan 50 jaar oud, skelet inbegrepen, te vervangen, zai hij
een bestek van 500.000 fr. krijgen. Dit bestek, voorgelegd
aan het Ministerie van de achtbare Minister, zai erkend
worden.

Op de vraag naar de oppervlakte in m2 van het dak zai de
vernieuwer vervolgens antwoorden dat ze 67 m2 bedraagt.

Het Ministerie van de achtbare Minister zai hem een
premie van 45.000 fr. toekennen volgens deze redenering:
de premie hangt af van de oppervlakte (eerste verrassing), de
oppervlakte sluit het gedeelte van het gebouw uit dat de
aanvrager voor zijn beroep bestemd, namelijk 25 %, wille-
keurig vastgesteld (tweede verrassing) en tenslotte wordt de
berekeningsbasis voor de premie op 3.000 fr. per m2 beperkt
(3de verrassing).

Bijgevolg bedraagt de premie 67 (m2) X 0,75 (het prive
gedeelte) X 3.000 (de begrenzing) X met 30 % gelijk aan
45.000 F.

De werkelijke premie bedraagt bijgevolg 9 % van de prijs
van de werken en niet 30 %.

Het hierboven gegeven voorbeeld wil slechts benadrukken
dat de vermenigvuldiging van de verminderingsdausules die
met veel minder publiciteit dan het principe werden aange-
kondigd, voor een aantal Brusselaars een grote teleurstelling
heeft veroorzaakt, met als gevolg dat de door het Ministerie
van de achtbare Minister verwachte dynamische aanpak
voor de vernieuwing van de woningen wordt afgeremd.

Meent de achtbare Minister dat zijn diensten maatregelen
zouden kunnen nemen om aan deze toestand te verhelpen ?

Antwoord: Tot mijn spijt moet ik aan het geachte lid
mededelen dat de inlichtingen die we van de Administratie
moeten krijgen om op zijn vraag te kunnen antwoorden ons
niet kunnen verstrekt worden binnen de gestelde termijn.

Toch dring ik bij de bevoegde diensten aan om zo spoedig
mogelijk een definitief antwoord aan het geachte lid te
verstrekken.

Le lecteur de ce principe pense que, toujours dans 1'hypo-
these la plus basse, des travaux agrees de 500.000 F lui
ouvriront le droit a une prime de 150.000 F (500.000 X
30 %).

Or, il n'en sera rien.

Si le renovateur demande a un entrepreneur de toiture,
agree et honorablement connu a Bruxelles pour la qualite de
ses services et la correction de ses prix, de remplacer un toit
de tuiles datant de plus de 50 ans, armature comprise, il
recevra un devis de 500.000 F. Ce devis, soumis au Departe-
ment de 1'honorable Ministre, sera agree par celui-ci.

Ensuite, le renovateur repond a la question sur la superfi-
cie en m2 couverte par le toit, qu'elle s'eleve a 67 m2.

Le Departement de 1'honorable Ministre lui octroiera une
prime de 45.000 F a 1'issue du raisonnement suivant: la
prime depend de la superficie (1" surprise), la superficie
exclut la partie de 1'immeuble que le demandeur affecte a sa
profession, soit arbitrairement 25 % (2°" surprise) et enfin la
base de calcul de la prime est limitee a '3.000 F par m2

(3™ surprise).

Done la prime s'eleve a 67 (m2) X 0,75 (partie privee) X
3.000 (plafond) x 30 % = 45.000 F.

La prime reelle ne s'eleve qu'a 9 % du prix des travaux et
non 30 %.

L'exemple ci-dessus ne vise qu'a souligner que la multipli-
cation des clauses de reduction revelees avec infiniment
moins de publicite que le principe, a conduit nombre de
Bruxellois a une grande deception, avec pour consequence
que la dynamique attendue du Departement de 1'honorable
Ministre pour la renovation d'habitations est atteinte d'une
certaine morosite.

L'honorable Ministre estime-t-il que ses services ne pour-
raient prendre des mesures pour pallier cette situation ?

Repoase : Je suis au regret d'informer 1'honorable membre
que la question posee necessite de recueillir aupres de
1'Administration des elements d'information qu'il ne s'avere
pas possible de communiquer dans le delai imparti.

Nonobstant cet inconvenient, j'insiste aupres de mes
services afin qu'une reponse definitive soit adressee a 1'hono-
rable membre le plus rapidement possible.

Vraag nr. 211 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 oktober
1990 (Fr.) :

Gevolg van de belastingsherzieiiingen op de toekenning
van diverse premies in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

De toekenning van diverse premies door het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest (comfort, aankoop,...) hangt af van
het inkomen van de aanvragers.

Deze moeten trouwens als bijiage aan hun dossier waarin
ze om subsidies verzoeken een attest van de belastingen
bijvoegen waarin staat dat hun inkomen van een referentie-
jaar bepaalde plafonds niet overschrijdt.

Question n°211 de M. de Lobkowicz du 25 octobre 1990
(Fr.) :

Impact des redressements Gscaux sur I'octroi de diverses
primes en Region de Bruxelles-Capitale.

L'octroi de diverses primes accordees par la Region de
Bruxelles-Capitale (contort, acquisition,...) sont liees aux
revenus des demandeurs.

Ceux-ci doivent d'ailleurs joindre en annexe a leur dossier
de demande de subsides une attestation des contributions
certifiant que leurs revenus d'une annee de reference ne
depassent pas certains plafonds.
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Het gebeurt echter dat sommige onvoorzichtige belasting-
betalers, soms meerdere jaren na hun aangifte, een belas-
tingsherziening ontvangen, met als mogelijk gevolg het
overschrijden, voor het referentiejaar, van de maximumpla-
fonds die het verkrijgen van toelagen mogelijk maakte.

Hoe lost de Executieve dit probleem op ?

Antwoord: Tot mijn spijt moet ik aan het geachte lid
mededelen dat de inlichtingen die we van de Administratie
moeten krijgen om op zijn vraag te kunnen antwoorden ons
niet kunnen verstrekt worden binnen de gestelde termijn.

Toch dring ik bij de bevoegde diensten aan om zo spoedig
mogelijk een definitief antwoord aan het geachte lid te
verstrekken.

Or, il se fait que certains contribuables indelicats se voient
notifier, parfois plusieurs annees apres leur declaration, un
redressement fiscal qui pourrait avoir pour effet de les faire
passer, pour 1'annee de reference, au-dessus des plafonds
maxima qui permettent 1'obtention des subsides.

Comment ce probleme est-il rencontre par 1'Executif?

Reponse : Je suis au regret d'informer 1'honorable membre
que la question posee necessite de recueillir aupres de
1'Administration des elements d'information qu'il ne s'avere
pas possible de communiquer dans Ie delai imparti.

Nonobstant cet inconvenient, j'msiste aupres de mes
services afin qu'une reponse definitive soit adressee a 1'hono-
rable membre Ie plus rapidement possible.

Minister belast met Financial, Begroting,
Openbaar Ambt

en Exteme Betrekkingen

Vraag nr. 40 van de heer Cools d.d. 29 juni 1990 (Fr.) :

Als tegenprestatie te ontvangen retributie voor de presta-
O'es van de Brandweerdienst.

Sedert verschillende jaren bestaat een reglement dat de als
tegenprestatie voor de uitgevoerde diensten te ontvangen
retributies voor de preventietaken van de Brandweerdienst
van de Brusselse Agglomeratie vaststelt.

Worden de vastgestelde rechten die niet voor bewezen
diensten worden geihd als niet-invorderbare schuld gestort?
En zo ja, na hoeveel herinneringen aan de belanghebbenden
te hebben gestuurd? Worden, wanneer het vermogen van de
schuldenaar voldoende groot is, gerechtelijke handelingen
aangevat om de inning te verzekeren?

Zijn de openbare of prive-instellingen die een tentoonstel-
lingspark inrichten vrijgesteld van de te innen retributies als
tegenprestatie voor hogervermelde dienstverleningen?

Antwoord: Bij verschillende door de Agglomeratieraad
goedgekeurde reglementen, inzonderheid in zijn vergaderin-
gen van 26 juli 1984 en 17 december 1986, werd het bedrag
vastgesteld van de te innen retributies als tegenprestatie voor
preventietaken uitgevoerd door de brandweerdienst. De
Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft op 17 mei 1990 een
gelijkaardig reglement gestemd.

De toegepaste procedure is de volgende ;
— de fakturen worden verzonden naar de betrokken schul-

denaar. In geval van niet-betaling worden twee herinne-
ringen gestuurd;

— het oorspronkelijk bedrag wordt verhoogd met de admi-
nistratieve kosten en de interesten wegens te late betaling,
berekend tegen het wettelijk tarief;

— indien de bedragen nog steeds onge'ind blijven, wordt het
dossier als geschilpunt beschouwd en overgemaakt aan
de bevoegde overheid.

Worden als niet-invorderbare schulden geboekt:
— de bedragen verschuldigd door de schuldenaar waarvan

de staat van onvermogen is vastgesteld en bewezen door
om het even welk bewijsmiddel;

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

Question n" 40 de M. Cools du 29 juin 1990 (Fr.) :

Redevances a percevoir en contrepartie de prestations
effectuees par Ie Service d'incendie.

Depuis plusieurs annees existe un reglement fixant les
redevances a percevoir en contrepartie de prestations effec-
tuees pour des missions de prevention par Ie Service d'incen-
die de 1'Agglomeration de Bruxelles.

Monsieur Ie Ministre peut-il m'indiquer si les droits
constates et qui ne sont pas recouvres pour ces services
rendus sont verses en non-valeurs? Et si oui, apres combien
de rappels aux interesses? Lorsque 1'avoir du redevable est
suffisant, des actions judiciaires sont-elles entamees pour
assurer Ie recouvrement?

Monsieur Ie Ministre peut-il m'indiquer egalement si les
associations publiques ou privees qui se livrent a une activite
de pares d'exposition sont exemptees des redevances a
percevoir en contrepartie des prestations precitees?

Reponse : Divers reglements adoptes par Ie Conseil d'Ag-
glomeration, notamment en ses seances des 26 juillet 1984 et
17 decembre 1986 ont etabli Ie montant des redevances a
percevoir en contrepartie des missions de prevention effec-
tuees par Ie Service Incendie. Le Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale a vote le 17 mai 1990 un reglement
similaire.

La procedure appliquee est la suivante :
— les factures sont envoyees aux redevables concernes. En

cas de non-paiement, deux rappels sont envoyes;

— le montant initial est majore des frais adnunistratifs et des
interets de retard calcules au taux legal;

— si les sommes ne sont toujours pas recouvrees, le dossier
entre alors dans la phase contentieuse et est remis aux
autorites competentes.

Sont portees en recettes irrecouvrables :
— les sommes dues par les redevables dont 1'msolvabilite est

etablie et justifiee au moyen de toute piece probante;
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— de vastgestelde rechten die met kunnen geihd worden
wegens dubbele fakturatie, verkeerde fakturatie, mate-
riele vergissing.

De openbare of prive-instellingen die een tentoonstellings-
park inrichten zijn geenszins vrijgesteld van betaling van de
op basis van de voormelde reglementen vastgestelde retribu-
ties.

— les. droits constates tombant en annulation du chef du
double emploi, facturation erronee, erreur materielle.

Les associations publiques ou privees qui se livrent a une
activite de pare d'exposition ne sont aucunement exonerees
du paiement des redevances fixees sur base des reglements
precites.

Vraag nr. 52 van de heer de Lobkowicz d.d. 20 September
1990 (Fr.) :

Verdeling per gemeente van verscheidene premies.

De hele betreurenswaardige gewestvorming werd in
hoofdzaak ingegeven door het idee om de opbrengst van de
belastingen ten goede te laten komen aan het Gewest dat
deze had voortgebracht, met uitsluiting van de beide andere
Gewesten, indruisend tegen het principe van de nationale
solidariteit.

Vandaag zou ditzelfde principe op het vlak van elk Gewest
door de verschillende delen ervan kunnen worden verdedigd.

Daar is uiteraard geen sprake van en men spreekt ter zake
van gewestelijke solidariteit.

Het zou echter interessant zijn te weten wie de Brusselse
« rijkdom » voortbrengt en wie, dank zij verscheidene wetge-
vingen en reglementen, er van geniet.

Kan ik dus een overzicht krijgen met daarin enerzijds voor
elk van de 19 Brusselse gemeenten het aandeel in de
opbrengst van de personenbelasting, en anderzijds het aan-
deel in de toekenning aan de inwoners van premies voor
comfort, renovatie, gevelreiniging, stoepen,... enz.?

Antwoord : Wat de opbrengst betreft van de personenbe-
lasting, kan ik het geachte lid laten weten dat deze ontvang-
sten eike maand globaal gestort worden aan de thesaurie van
het Gewest. Deze procedure is het gevolg van de toepassing
van het koninklijk besluit van 26 januari 1990 houdende
bepaling van de modaliteiten van de organisatie van de
thesaurie van de Gemeenschappen en Gewesten voor 1989
en 1990.

Indien de verdeling per gemeente dus niet in wetteksten is
vastgelegd zai het geachte lid zich toch een idee kunnen
vormen over deze verdeling door het rendement van de
gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting te bekij-
ken. In deze aangelegenheid verzoek ik het geachte lid zich te
wenden tot de Minister-Voorzitter van de Executieve die
bevoegd is inzake voogdij over de gemeenten.

Inlichtingen ten slotte i.v.m. de huisvestingspremies kun-
nen bekomen worden bij de Minister-Voorzitter (renovatie-
premies, premie voor het schoonmaken van gevels en voor
herstelwerken aan voetpaden) en bij de Staatssecretaris
D. Gosuin (aankooppremie, comfortpremie).

Question n° 52 de M. de Lobkowicz du 20 septembre 1990
(Fr.):

Repartition par commune de diverses primes.

Tout Ie regrettable processus de la regionalisation a etc
largement inspire par 1'idee selon laquelle Ie produit de
I'impot devait beneficier a la Region qui 1'avait genere a
1'exclusion des deux autres Regions, ceci en contradiction
avec Ie principe de la solidarite nationale.

A present, ce meme principe pourrait etre defendu, au
niveau de chaque Region, par ses differentes composantes.

Bien entendu, il n'en est rien et a ce niveau on parle de
solidarite regionale.

II serait toutefois interessant de savoir qui produit la
« richesse » bruxelloise et qui, grace a diverses legislations et
reglementations en profite.

Pourrais-je done avoir communication d'un tableau qui
reprendrait pour chacune des 19 communes bruxelloises sa
part dans la production de I'impot des personnes physiques
d'une part, et la part recueillie par ses habitants dans 1'octroi
des primes de contort, de renovation, de ravalement de
facades, de trottoirs..., d'autre part?

Reponse : En ce qui concerne Ie produit de I'impot des
personnes physiques, j'informe 1'honorable membre que
chaque mois cette recette est versee de maniere globale dans
la tresorerie de la Region. Cette procedure resulte de la mise
en ceuvre de 1'arrete royal du 26 janvier 1990 organisant les
tresoreries des Regions et Communautes pour 1989 et 1990.

Si la repartition par commune n'est done pas consacree par
les textes legaux, 1'honorable membre pourra se faire une
idee de cette repartition en appreciant Ie rendement des
additionnels communaux a 1'IPP. En cette matiere, j'invite
1'honorable membre a interroger Ie Ministre-President de
1'Executif, competent en matiere de tutelle sur les communes.

Enfin, les informations se rapportant aux primes de
logement peuvent etre obtenues aupres du Ministre-President
(primes a la renovation, primes ravalement de facades et
primes restauration de trottoirs) et du Secretaire d'Etat
D. Gosuin (primes a 1'acquisition et de confort).

Vraag nr. 53 van de heer Roelants du Vivier d.d. 20 Septem-
ber 1990 (Fr.) :

Renovatie van het Berlaymontgebouw.

Vanaf haar installering uitte de Executieve de wens om, in
de mate van het mogelijke het verblijf en de werkomstandig-
heden te verbeteren van de beambten van de Europese
instellingen die zich in ons Gewest installeerden.

Question n° 53 de M. Roelants du Vivier du 20 septembre
1990 (Fr.):

Renovation du Berlaymont.

L'Executif a, depuis son installation, manifesto Ie souhait
d'ameliorer, autant que faire se peut. Ie sejour et les condi-
tions de travail des agents des institutions europeennes
installes sur Ie territoire de notre Region.
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De oprichting, waartoe door de Minsterraad besloten, van
een van een gespedaliseerd filiaal van de Regie der Gebou-
wen voor de vernieuwing van het Berlaymontgebouw, waar-
in de diensten van de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen zijn ondergebracht, beantwoordt deels aan deze
verwachting.

Men weet echter dat de renovatie van dit gebouw slechts
wordt gestart nadat een akkoord wordt bereikt tussen de
Regie der Gebouwen en de Commissie van de Europese
Gemeenschappen over de aard en omvang van de werken.

Kan de heer Minister me zeggen :
1. of het Brusselse Gewest betrokken werd bij de voorberei-

ding van de beslissing van de federate regering;
2. of de werkgroep gewestelijke Executieve/federale rege-

ring, opgericht om de beste opvang voor de Europese
instellingen in Brussel te waarborgen, betrokken wordt
bij de huidige bespreking tussen de Regie der Gebouwen
en de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

3. of, bij het weten van de Executieve, de federale regering
afzag van het verkoopbod op het Berlaymontgebouw,
vroeger aan de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen overgedragen ?

Antwoord: Met grote belangstelling heb ik kennis
genomen van de door het geachte lid gestelde vraag.

Mijn Kabinet werd niet betrokken bij de voorbereiding
van de beslissing door de nationale Regering om een
gespecialiseerd filiaal op te richten van de Regie der
Gebouwen voor de renovatie van de Berlaymont.

De vertegenwoordiger van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest in het Verbindingscomite Brussel-Europa is de
heer Voorzitter van de Executieve. De vraag gesteld onder
punt 2 dient dus aan de heer Voorzitter gesteld.

Ik ben evenmin officieel ingelicht over de vraag gesteld
onder punt 3.

La creation, decidee par Ie Conseil des Ministres, d'une
filiale specialisee de la Regie des Batiments chargee de la
renovation du Berlaymont, immeuble hebergeant les services
de la Commission des Communautes europeennes, repond
parriellement a cette attente.

On sait toutefois que la renovation de cet immeuble ne
sera entamee qu'a la suite d'un accord entre la Regie des
Batiments et la Commission des Communautes europeennes
sur la nature et 1'ampleur des travaux.

Monsieur Ie Ministre peut-il me faire savoir :
1. si la Region de Bruxelles a ete associee a la preparation de

la decision du gouvernement federal;
2. si Ie groupe de travail Executif regional-Gouvernement

federal, institue aux fins de garantir Ie meilleur accueil
aux institutions europeennes a Bruxelles, est associe a la
discussion en cours entre la Regie des Batiments et la
Commission des Communautes europeennes;

3. si, a la connaissance de 1'Executif, Ie gouvernement
federal a renonce a 1'offre de vente concernant 1'immeuble
du Berlaymont, naguere transmis a la Commission des
Communautes europeennes ?

Reponse : C'est avec un vif interet que j'ai pris connais-
sance de la question posee par 1'honorable membre.

Mon Cabinet n'a pas ete associe a la preparation de la
decision du Gouvernement national tendant a creer une
filiale specialisee de la Regie des Batiments en vue de la
renovation du Berlaymont.

Le representant de la Region de Bruxelles-Capitale au
sein du Comite de liaison Bruxelles-Europe est Monsieur
Ch. Picque, President de 1'Executif. La question posee
sous le point 2 doit, par consequent, etre adressee a
Monsieur le President.

Je n'ai pas obtenu d'information officielle relative a la
question posee sous le point 3.

Vraag nr. 54 van de heer Cauwelier d.d. 21 September
1990 (N.):

Bedoeling, resultaat en kosten van de Japan-reis van
Minister Chabert.

Wij vernamen via de pers dat Minister Chabert met
een aantal Kabinetsleden en « vergezeld van een schare
journalisten » begin September op reis was naar Japan.

In sommige media werd gemeld dat Minister Chabert
onder meer van plan was om met de Toyota-leiding de
definitieve beslissing te regelen voor een belangrijke
Toyota-vestiging in het Brusselse Gewest. «Hij zou
daarmee de voorbereidende besprekingen afronden die
voordien gevoerd waren door de Ministers Claes, May-
stadt en De Batselier », werd geschreven. In andere media
werd echter gezegd dat deze Japan-reis weinig konkrete
resultaten heeft opgeleverd.

Graag vernam ik van de heer Minister :
1. Wat was het eigenlijke doel van deze Japan-reis?

2. Gebeurde ze in expliciete opdracht van de Execu-
tieve?

3. Aanvangs- en einddatum?

Question n° 54 de M. Cauwelier du 21 septembre 1990
(N.):

Objectif, resultat et cout da voyage au Japon du
Ministre Chabert.

Nous avons appris par la presse qu'au debut du mois de
septembre le Ministre Chabert s'etait rendu en voyage au
Japon avec plusieurs membres de Cabinet et « accompag-
ne d'une multitude de journalistes ».

Certains medias ont signale que le Ministre Chabert
avait, entre autres, 1'intention de convenir, avec la dire-
ction de Toyota, d'une decision definitive concernant une
implantation importante de Toyota en Region bruxelloi-
se. «II ferait ainsi aboutir les discussions preparatoires
menees precedemment par les Ministres Claes, Maystadt
et De Batselier », ont notamment affirme ces journaux.
D'autres medias ont toutefois estime que ce voyage au
Japon n'avait guere donne de resultats.

Le Ministre pourrait-il me dire :
1. Quel etait effectivement le but de ce voyage au

Japon?
2. S'il decoulait d'une mission explicite confiee par

1'Executif?
3. Les dates du debut et de la fin du voyage?
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4. Weike journalisten van weike persmedia vergezelden de
Minister?

5. Hoeveel Kabinetsleden vergezelden de Minister?

6. Hoeveel experten (niet-Kabinetsleden) nam hij mee?

7. Welk resultaat heeft de Minister met deze reis bereikt
ten bate van het Brusselse Gewest? .

8. Hoeveel heeft deze reis in totaal gekost aan het
Brusselse Gewest? Op weike post(en) van de begroting?

Antwoord: Met grote belangstelling heb ik kennis geno-
men van de door het geachte lid gestelde vraag.

De doelstelling van mijn officieel bezoek aan Japan was de
promotie van Brussel als politieke hoofdstad van de Euro-
pese Gemeenschap.

De missie vond plaats in het kader van mijn bevoegdheid
« Externe Betrekkingen » en in respect van het door de leden
van de Executieve afgesloten akkoord-protocol.

De missie vond plaats tussen maandag 3 September en
donderdag 13 September 1990. Ikzelf keerde terug naar
Belgie op 10 September.

De volgende journalisten partidpeerden :
Financieel Economische Tijd : de heer Hans Maertens
Trends : de heer Hans Brockmans
Standaard-Nieuwsblad : de heer Bart Sturtewagen
Gazet van Antwerpen : de heer Guy Fransen
Het Volk : de heer Hendrik Mertens
Belga : de heer Boudewijn Vanpeteghem
Knack : de heer Rik Van Cauwelaert
L'Echo de la Bourse : M. Jean Beyls
La Derniere Heure : M. Van Apeldoorn

Drie Kabinetsleden namen deel aan de missie, evenals twee
leden van de Administratie en vier vertegenwoordigers van
de Brusselse zakenwereld en experten.

Naast de vruchtbare contacten met diverse overheden, die
overigens op opvallende wijze de groeiende rol van Brussel
erkenden, heeft de missie bereikt dat naast Toyota talrijke
andere bedrijven een vestiging in Brussel zullen overwegen,
en dit op grond van de positie die Brussel heeft ingenomen als
beslissingscentrum van de EG. De opkomst voor het semina-
rie dat tijdens de missie georganiseerd werd was overigens
veel groter dan voorzien.

Wat betreft de kostprijs van deze missie wens ik te
verwijzen naar de schriftelijke vraag nr. 51 van het Raadslid,
de heer Drouart, die door de Minister-Voorzitter zai beant-
woord worden.

4. Quels etaient les journalistes qui accompagnaient Ie
Ministre, et a quels organes de presse ils appartenaient?

5. Combien de membres de Cabinet accompagnaient Ie
Ministre?

6. Combien d'experts (a 1'exception des membres du
Cabinet) 1'ont accompagne?

7. Quel resultat ce voyage a-t-il permis au Ministre
d'obtenir au profit de la Region bruxelloise?

8. Combien ce voyage a coute au total a la Region
bruxelloise et a quel poste(s) du budget il a ete impute?

Reponse: C'est avec un interet tout particulier que j'ai pris
connaissance de la question posee par 1'honorable membre.

Ma visite officielle au Japon avait pour but de promouvoir
Bruxelles en tant que capitale politique de la Communaute
europeenne.

La mission a ete effectuee dans Ie cadre de mes attributions
« Relations exterieures » et dans Ie respect du protocole
d'accord conclu entre les membres de 1'Executif.

La mission a eu lieu entre Ie lundi 3 septembre et Ie jeudi
13 septembre 1990. Je suis rentre moi-meme en Belgique Ie
10 septembre,

Les journalistes suivants ont participe a la mission :
Financieel Economische Tijd : de heer Hans Maertens
Trends: de heer Hans Brockmans
Standaard-Nieuwsblad : de heer Bart Sturtewagen
Gazet van Antwerpen : de heer Guy Fransen
Het Volk : de heer Hendrik Mertens
Belga ; de heer Boudewijn Vanpeteghem
Knack : de heer Rik Van Cauwelaert
L'Echo de la Bourse : M. Jean Beyls
La Derniere Heure : M. Van Apeldoorn

Trois membres du Cabinet, ainsi que deux membres de
1'Administration du Ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale, quatre representants du monde des affaires
bruxellois ainsi que des experts, ont participe a la mission.

A cote des contacts fructueux avec diverses autorites qui,
du reste, ont reconnu de facon surprenante Ie role croissant
de Bruxelles, la mission a obtenu qu'outre Toyota, de
nombreuses autres entreprises envisageront de s'etablir a
Bruxelles, et ce compte tenu de la position que Bruxelles a
acquise en tant que centre decisionnel de la CE. L'assistance
au seminaire organise au cours de la mission etait d'ailleurs
bien plus nombreuse que prevu.

En ce qui concerne Ie cout de cette mission, je voudrais
referer a la reponse que Ie Ministre-President fournira a la
question ecrite n°51 de M. Ie Conseiller Drouart.

Vraag nr. 57 van de heer de Lobkowicz d.d. 17 oktober 1990
(Fr.) :

De subsidies toegekend aan verschillende culturele
manifestaties gedurende de vakantie.

Gedurende de vakantiemaanden heeft uw departement een
reeks culturele manifestaties gesubsidieerd om een « cultu-
reel leven » in de stad te behouden en aldus haar rol van
Europese hoofdstad te versterken, wat mij een goede zaak
lijkt te zijn.

Kunt u mij de lijst met vermelding van het bedrag van de
tegemoetkoming voor iedere gesubsidieerde manifestatie
mededelen ?

Question n° 57 de M. de Lobkowicz du 17 octobre 1990
(Fr.) :

Subventions accordees a diverses manifestations culturel-
les durant les vacances.

Votre departement a subventionne, durant les mois de
vacances, une serie de manifestations culturelles dans Ie but
de maintenir une «vie culturelle» dans la ville et de
renforcer ainsi son role de capitale europeenne, ce qui me
paralt une bonne chose.

Pourrais-je avoir communication d'une liste des manifesta-
tions subsidises. avec pour chacune d'elles Ie montant de
1'intervention ?
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III de mate dat de subsidiering van dergelijke manifestaties
van de Gemeenscbapscommissies zou kunnen afhangen, hebt
u zich op voorrand ingelicht om te vermijden dat de
subsidiering een dubbel gebruik zou kunnen zijn ?

Antwoord: Mag ik bet geachte lid erop wijzen dat de
organisatoren geen subsidies ontvingen. Met de organisato-
ren werden conventies afgesloten voor de promotie van hun
manifestaties in het kader van de internationale uitstraling
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, voor een totaal
bedrag van 14 miljoen :
— Les Halles de Schaerbeek
— Le Botanique
— The Brussels Festival Orchestra
— Brosella
— Beursschouwburg/Ancienne Belgique
— Bruzzle
— Parcours d'artistes
— Bois de la Cambre.

Dans la mesure ou la subsidiation de telles manifestations
pourrait relever des Commissions communautaires, est-ce
que vous vous etes au prealable renseigne aupres de ces
dernieres pour eviter un subventionnement qui aurait pu
faire double emploi ?

Reponse : Puis-je signaler a Monsieur le Conseiller de
Lobkowicz que les organisateurs n'ont pas recu de subven-
tions. Avec les organisateurs ont ete conclues des conven-
tions pour la promotion de leurs manifestations dans le cadre
de 1'image internationale de la Region de Bruxelles-Capitale,
pour un montant global de 14 millions :
— Les Halles de Schaerbeek
— Le Botanique
— The Brussels Festival Orchestra
— Brosella
— Beursschouwburg/Ancienne Belgique
— Bruzzle
— Parcours d'artistes
— Bois de la Cambre.

Vraag nr. 58 van de heer de Lobkowicz d.d. 17 oktober 1990
(Fr.):

Ewopees Cultweel Centrum.

In de Verenigde Staten bestaat er een « Kennedy Cen-
trum », een cultured centrum met wereldfaam,

Overweegt u eveneens dergelijk centrum te Brussel op te
richten, het zou het eerste echte Europees Cultureel Centrum
zijn.

Werd hiervoor een eerste studie inzake inplanring, kost-
prijs... besteld?

Bij weike firma en voor weike prijs ?

Zou deze studie de gevolgen van de verwezenlij'king van
dit project op de bestaande culturele centra te Brussel, de
bioscopen, de theaters,... vermelden?

Antwoord: Met ruime belangstelling heb ik kennis geno-
men van de door het geachte lid gestelde vraag.

Ik wens te preciseren dat wat de eventuele oprichting van
een Europees Cultureel Centrum te Brussel betreft, wij
contacten hebben gehad met de v.z.w. « Promotie Brussel-
Europa ».

Er werd overeengekomen dat ingevolge haar voorstel, een
haalbaarheidsstudie door de v.z.w. zou worden toever-
trouwd aan een gespecialiseerd bureau. De v.z.w. « Promotie
Brussel-Europa » heeft ons laten weten dat, na een offerteop-
roep, deze studie werd toevertrouwd aan het Bureau Coopers
& Lybrand. Het Gewest draagt erin bij voor een bedrag van
3 miljoen.

Het is wel te verstaan dat deze studie onder meer rekening
zai moeten houden met de te Brussel bestaande tentoonstel-
lings- en animatieruimten.

Question n° 58 de M. de Lobkowicz du 17 octobre 1990
(Fr.) :

Centre culturel europeen.

II existe aux Etats-Unis un « Centre Kennedy », centre
culturel de reputation mondiale.

Vous envisagez la creation d'un centre de ce type a
Bruxelles qui serait le premier veritable Centre culturel
europeen.

A cet effet, une premiere etude d'implantation, de cout,...
a-t-elle ete commandee ?

A quelle firme et pour quel prix ?

Est-ce que cette etude devra envisager 1'impact de la
realisation du projet sur les centres culturels existants a
Bruxelles, les cinemas, les theatres,... ?

Reponse : C'est avec grand interet que j'ai pris connais-
sance de la question de 1'honorable membre.

a preciser qu'en ce qui concerne 1'eventuelle
Bruxelles d'un Centre culturel europeen, nous
contactes par 1'a.s.b.l. « Promotion Bruxelles-

Je tiens
creation a
avons ete
Europe ».

11 a ete convenu avec elle que suite a sa proposition, une
etude de faisabilite serait confiee par 1'a.s.b.l. a un bureau
specialise. L'a.s.b.l. « Promotion Bruxelles-Europe » nous a
fait savoir qu'apres appel d'offre, cette etude avait ete confiee
au Bureau Coopers & Lybrand. La Region y participe pour
un montant de 3 millions.

II est bien entendu que cette etude devra, entre autres,
prendre en consideration les lieux d'exposition et d'anima-
tion existants a Bruxelles.

Vraag nr. 60 van mevrouw Nagy d.d. 25 oktober 1990
(Fr.):

Studie betreffende het Brussels cultuurpatrimonium.

Minister Chabert heeft het initiatief genomen te Brussel de
oprichting van een door de ondernemingen gefinancierd
Europees Cultureel Centrum, te bevorderen.

Question n° 60 de M"' Nagy du 25 octobre 1990 (Fr.):

I/action en favour de la culture et du patrimoine
bruxellois.

Le Ministre Chabert a pris 1'initiative de favoriser la
creation a Bruxelles d'un Centre culturel europeen finance
par les entreprises.
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Dit initiatief lijkt ons niet aan de Brusselse noden inzake
cultuur en bevordering van het patrimonium, aangepast.

Te Brussel zijn de openingsuren van de musea beperkt
door het onvoldoende aantal bewakers, het nieuw museum
van de stripverhalen kent dezelfde financiele moeilijkheden
en het patrimonium verweert door gebrek aan initiatieven.

Denkt de achtbare Minister niet dat zijn aktie nuttiger zou
zijn wanneer hi] de nodige inspanningen zou doen om wat
reeds bestaat te valoriseren in plaats van prestigeprojecten
aan te moedigen waarvan men niet zeker is dat zij zullen
dienen voor de Europese of Brusselse ambtenaren die in onze
stad wonen ?

Antwoord: Met ruime belangstelling heb ik kennis geno-
men van de door het geachte lid gestelde vraag.

Door de v.z.w. « Promotie Brussel-Europa » werd een
voorstel gedaan in verband met een haalbaarheidsstudie met
het oog op de oprichting van een Europees Cultureel
Centrum.

Aangezien het een voorafgaandelijke studie betreft, lijkt
het mij voorbarig te spreken over een initiatief dat niet zou
aangepast zijn aan de behoeften van de Brusselaars inzake
cultuur en bevordering van het patrimonium.

Een echt cultuurbeleid voor ons Gewest betekent dat wij
ons zouden inzetten niet alleen voor de bescherming van en
de steun aan onze musea en bestaande culturele centra, doch
ook dat wij nieuwe initiatieven zouden kunnen nemen
zonder apriorismen, te meer wanneer die initiatieven door de
prive-sector kunnen gedragen worden.

Cette initiative ne nous semble pas adaptee aux besoins des
Bruxellois en matiere de culture et de promotion du patri-
mome.

A Bruxelles, les heures d'ouverture des musees sont
limitees par Ie nombre insuffisant de gardiens, Ie nouveau
musee de la bande dessinee rencontre meme des problemes
financiers et Ie patrimoine se degrade faute d'initiatives.

L'honorable Ministre ne considere-t-il pas que son .action
serait plus utile dans la mise en osuvre des efforts necessaires
a la valorisation de ce qui existe deja, plutot que d'encoura-
ger des operations de prestige dont on peut douter qu'elles
s'adresseront a ceux qui, fonctionnaires europeens ou
bruxellois, habitent dans notre ville ?

Reponse •: C'est avec grand interet que j'ai pris connais-
sance de la question de 1'honorable membre.

Une proposition a ete faite par 1'a.s.b.l. « Promotion
Bruxelles-Europe » concernant la realisation d'une etude de
faisabilite pour la creation d'un Centre culturel europeen.

Comme il s'agit ici d'une etude prealable, il me paralt
premature de parler d'une initiative qui ne serait pas adaptee
aux besoins des Bruxellois en matiere de culture.

Une veritable politique culturelle pour notre Region' vou-
drait que nous nous astreignions non seulement a la preser-
vation et au soutien de nos musees et centres culturels
existants, mais que par ailleurs de nouvelles initiatives
puissent etre envisagees sans a-priori, d'autant plus lorsque
celles-ci peuvent etre supportees par Ie secteur prive.

Vraag nr. 61 van mevrouw Payfa d.d. 25 oktober 1990
(Fr.) :

ladeling van het personeel in de BGDA.

Kunt u ons binnen de BGDA de indeling van het vast
personeel en de stagiairs volgens het taalkarakter en volgens
hun huisvesting in of buiten het Brusselse Gewest mede-
delen?

Antwoord: De Minister-Voorzitter zai op de vraag ant-
woorden.

Question n° 61 de M°" Payfa du 25 octobre 1990 (Fr.) :

Repartition du personnel an sein de 1'ORBEm.

Voudriez-vous faire connaitre, au sein de 1'ORBEm, la
repartition du personnel definitif et des stagiaires selon leur
cadre linguistique et au sein de celui-ci, selon leur domicilia-
tion dans ou hors de la Region de Bruxelles ?

Reposse : Le Ministre-President repondra a la question.

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

Vraag nr. 41 van de heer de Lobkowicz d.d. 8 juni 1990
(Fr.):

Controls van de taxi's.

Op voorstel van Minister Desir heeft de Executieve
besloten de ploeg die belast is met de controle van de taxi's te
versterken door er een controleur en zeven hulpcontroleurs
aan toe te voegen.

Ministre du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de 1'Eau

Question n" 41 de M. de Lobkowicz du 8 juin 1990 (Fr.) :

Controle des taxis.

Sur proposition du Ministre Desir, 1'Executif a decide de
renforcer 1'equipe chargee du controle des taxis en y adjoi-
gnant un controleur et 7 controleurs-adjoints.

108
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Volgens de Executieve was het inderdaad hoog tijd een
conrroleursploeg uit te bouwen die in staat is op een
doeltreffende wijze na te gaan of de bepalingen inzake de
uitbating van de taxidiensten worden toegepast.

Graag had ik vernomen weike soorten fraude aldus
worden opgespoord en hoe de statistieken ter zake eruit zien.

Aatwoord: De wet van 27 december 1974 betreffende de
taxidiensten (Belgisch Staatsbiad van 31 december) legt een
aantal verplichtingen op aan de uitbaters van taxidiensten en
voorziet strafbepalingen voor eike inbreuk op deze verplich-
tingen.

Onder de voornaamste overtredingen kan men vermel-
den : het uitbaten van een taxidienst zonder vergunning (Wet
27/12/1974, art. 4), het « forfait verhuursysteem » (ibidem
art. 6, § 2), het stilstaan op de openbare weg zonder houder
te zijn van een bewijs (ibidem art. 8, § 1).

Mijn diensten hebben minstens een veertigtal overtredin-
gen geteld, die door de beambten van de Agglomeratie belast
met de controle konden worden vastgesteld.

De wet van 27 december 1974 geeft aan de beambten van
de Agglomeratie belast met de controle en houder van een
mandaat van de gerechtelijke politie de machtiging om deze
overtredingen vast te stellen bij processen-verbaal die tot
bewijs van het tegendeel bewijskracht hebben.

De lijsten die mij door mijn diensten werden meegedeeld
vermelden het aantal aan het Parket overgemaakte proces-
sen-verbaal, die gerangschikt zijn volgens het ogenblik
waarop de overtreding werd vastgesteld.

D'apres 1'Executif, il etait en effet urgent de remettre sur
pied une equipe de controleurs capables de surveiller effica-
cement 1'application des dispositions relatives a 1'exploita-
tion des services de taxis.

J'aimerais savoir quels types de fraudes sont ainsi pour-
chassees et quelles sont les statistiques en la matiere.

Reponse: La loi du 27 decembre 1974 relative au service
des taxis (Moniteur beige du 31 decembre) impose aux
exploitants un certain nombre d'obligations et erige en
infraction tout manquement a ces obligations.

Parmi les principales infractions, 1'on peut citer 1'exploita-
tion d'un service de taxis sans autorisation (L. 27/12/1974,
art. 4), la pratique du « forfait-location » (Ibidem art. 6, § 2),
Ie stationnement sur la voie publique sans etre titulaire d'un
permis (Ibidem art. 8, § 1).

Mes services ont par ailleurs denombre pas moins d'une
quarantaine d'infractions, pouvant etre constatees par les
agents de 1'Agglomeration charges du controle.

La loi du 27 decembre 1974 autorise les agents de
1'Agglomeration charges du controle et investis d'un mandat
de police judiciaire a constater ces infractions par des proces-
verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire.

Les releves qui m'ont ete communiques par mes services
mentionnent Ie nombre de proces-verbaux transmis au
Parquet, classes en fonction du moment de la constatation de
1'infraction.

Dag Nacht Weekend Totaal Jour Nuit Weekd-end Total

1986/87
1987/88
1988/89

120
100
56

310
206
114

93
44
43

523
350
213

1986/87
1987/88
1988/89

120
100
56

310
206
114

93
44
43

523
350
213

Vraag nr. 61 van de heer Adriaens d.d. 27 augustus 1990
(Fr.):

Toegang tot het beeldhouwwerk « De menselijke ciriften »
dat zich in eea paviljoen van het Jubelpark bevindt.

Als antwoord op een dringende vraag die ik op 11 mei de
heren Ministers Chabert en Desir stelde in verband met de
toegang tot het werk « De menselijke driften » van de
beeldhouwer Jef Lambeaux, zei Minister Desk dat hij de
bevoegde overheden had gevraagd het paviljoen op 8 Septem-
ber te openen en eventueel op een vroegere datum en voor
een langere periode.

1. Aangezien ik ter zake geen enkele beweging vaststel,
vraag ik de Minister me te zeggen wat de verwezenlijking van
die doelstellingen in de weg staat ?

2. Kan hij mij de volgende wettelijke toestand bevestigen :
het paviljoen en de inhoud ervan zouden op 18 november
1976 bij koninklijk besluit zijn beschermd, maar daarna
door de Minister van Buitenlandse Zaken aan Koning
Khaled van Arabic afgestaan om er een islamitisch museum
van te maken (ministerieel besluit van 12 September 1979) ?

3. Spoort het duidelijk gebrek aan belangstelling vanwege
de huidige eigenaar voor het werk van Jef Lambeaux de
gewestelijke overheden er niet toe aan te trachten het
beeldhouwwerk te verhuizen en over te brengen naar een

Question n° 61 de M. Adriaens du 27 aout 1990 (Fr.) :

L'accessibilite du bas-relief «Les passions humaines»
situe dans un pavilion du pare du Cinquantenaire.

En reponse a une question d'actualite que j'avais posee en
date du 11 mai aux Ministres M. Chabert et M. Desir a
propos de 1'accessibilite de 1'ceuvre « Les passions humai-
nes » du sculpteur Jef Lambeaux, Ie Ministre Desir a
annonce qu'il avait demande aux autorites competenres
d'ouvrir Ie pavilion Ie 8 septembre et eventuellement a une
date plus rapprochee et pour un temps prolonge.

1. Ne voyant rien venir dans Ie domaine, Ie Ministre peut-
il me dire ce qui empeche la realisation de ces objectifs ?

2. Peut-il me confirmer la situation legale suivante; Ie
pavilion et son contenu auraient ete classes par un arrete
royal du 18 novembre 1976 mais auraient par la suite ete
cedes par Ie Ministre des Affaires etrangeres au Roi Khaled
d'Arabie pour en faire un musee islamique (arrete ministeriel
du 12 septembre 1979) ?

3. Le desinteret manifeste par 1'actuel proprietaire pour
1'oeuvre de Jef Lambeaux n'incite-t-il pas les autorites
regionales a essayer de demenager le bas-relief pour le mettre
dans un endroit ou il serait accessible en permanence au
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plaats die ononderbroken voor het publiek toegankelijk zou
zijn? Werden er in die zin reeds contacten gelegd met het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Saoudi-Arabische
ambassade? Werd er reeds gedacht aan een plaats in het
Brusselse waar het werk zou worden tentoon gesteld ? Zo ja,
weike ?

Aatwoord: Toen ik u op de hoogte bracht van de
organisatie van de Open Monumentendag die op 9 Septem-
ber jongstleden plaatsvond, heb ik u tevens meegedeeld dat
ik wenste dat men het paviljoen, bij deze gelegenheid, voor
het publiek zou openstellen. Het bas-relief « De menselijke
driften » van de hand van de beeldhouwer Jef Lambeaux,
werd opgesteld in het Jubelpark in een door de architect
Victor Horta opgericht paviljoen.

In het kader van de Open Monumentendag was dit
paviljoen op 8 en 9 September inderdaad toegankelijk voor
het publiek. Hieraan werd heel wat ruchtbaarheid gegeven
en het werd dan ook druk bezocht.

Het paviljoen werd inderdaad, in zijn geheel, gerangschikt
bij koninklijk besluit van 18 november 1976. Een ministe-
rieel besluit van 12 September 1979, genomen door de
Minister van Openbare Werken, de heer G. Mathot, regelde
de overdracht van het paviljoen aan de Islamitische Vereni-
ging, voor een periode van 89 jaar, ten einde er een
Islamitisch museum in onder te brengen.

Het bas-reflief daarentegen, is eigendom van de Konink-
lijke Musea voor Kunst en Geschiedenis die er ook het beheer
over hebben.

Vandaag is er sprake van dat men het paviljoen aan de
Belgische Staat zou teruggeven.

In de hoedanigheid van Minister bevoegd inzake Monu-
menten en Landschappen, lijkt het me volledig ongepast om
een voorstel te doen waardoor het bas-relief en het paviljoen
van elkaar zouden worden gescheiden, temeer omdat dit
speciaal werd opgericht om er het werk van de beeldhouwer
Jef Lambeaux in onder te brengen.

Bike beschermer van het erfgoed kan niet genoeg bena-
drukken dat men het voorwerp en de inhoud niet van elkaar
mag scheiden. Het scheiden van beide zou inderdaad de
integriteit en de betekenis van het werk ernstig schaden en
zou vergelijkbaar zijn met de vernietigende slag die men in de
jaren 60 aan de « Art Nouveau » toebracht.

public? Des contacts en ce sens ont-ils ete pris avec Ie
Ministere de 1'Interieur et 1'ambassade d'Arabie Saoudite?
Un lieu bruxellois ou I'osuvre serait exposee a-t-il deja ete
prevu ? Si oui, lequel ?

Reponse : Lorsque je vous ai informe de 1'organisation de
la Journee du Patrimoine, qui s'est deroulee Ie 9 septembre, je
vous ai indique mon souhait de voir ouvert a cette occasion
1'edicule concu par -1'architecte Victor Horta pour abriter Ie
bas-relief « Les passions humaines » du aux ciseaux du
sculpteur Jef Lambeaux, et sis dans Ie pare du Cinquante-
naire.

Ce pavilion a effectivement, dans Ie cadre de la Journee du
Patrimoine, ete ouvert les 8 et 9 septembre, ouverture ires
largement annoncee et qui connut une grande affluence du
public.

La totalite de cet edicule a en effet ete classee par un arrete
royal du 18 novembre 1976. Un arrete ministeriel du
12 septembre 1979, pris par Ie Ministre des Travaux publics,
M. G. Mathot, a concede Ie pavilion seui, pour 89 ans, a
1'Association islamique en vue d'y implanter un musee
islamique.

Le bas-relief, quant a lui, est la propriete des Musees
royaux d'Art et d'Histoire qui en assurent la gestion.

II est actuellement question d'une retrocession du pavilion
a 1'Etat beige.

En tant que Ministre des Monuments et des Sites, il
m'apparait tout a fait incongru de m'entendre proposer de
dissocier le bas-relief du pavilion, ce dernier ayant ete tout
specialement concu pour recevoir 1'ceuvre du sculpteur Jef
Lambeaux.

Tout defenseur du patrimoine ne peut qu'insister sur le
caractere indissociable du contenant et du contenu. Leur
separation porterait en effet un grave prejudice a 1'integrite et
a la signification de 1'oeuvre et s'apparenterait aux coups
fatals deja portes a 1'Art Nouveau dans les annees 60.

Vraag nr. 66 van de heer de Lobkowicz d.d. 20 September
1990 (Fr.) :

Verdeliag per gemeente van verscheidene premies.

De hele betreurenswaardige gewestvorming werd in
hoofdzaak ingegeven door het idee om de opbrengst van de
belastingen ten goede te laten komen aan het Gewest dat
deze had voortgebracht, met uitsluiting van de beide andere
Gewesten, indruisend tegen het principe van de nationale
solidariteit.

Vandaag zou ditzelfde principe op het vlak van elk Gewest
door de verschillende delen ervan kunnen worden verdedigd.

Daar is uiteraard geen sprake van en men spreekt ter zake
van gewestelijke solidariteit.

Het zou echter interessant zijn te weten wie de Brusselse
< rijkdom » voortbrengt en wie, dank zij verscheidene wetge-
vingen en reglementen, er van geniet.

Question n° 66 de M. de Lobkowicz du 20 septembre 1990
(Fr.) :

Repartition par commune de diverses primes.

Tout le regrettable processus de la regionalisation a ete
largement inspire par 1'idee selon laquelle le produit de
I'impot devait beneficier a la Region qui 1'avait genere a
1'exclusion des deux autres Regions, ceci en contradiction
avec le principe de la solidarite nationale.

A present, ce meme principe pourrait etre defendu, au
niveau de chaque Region, par ses differentes composantes.

Bien entendu, il n'en est rien et a ce niveau on parle de
solidarite regionale.

II serait toutefois interessant de savoir qui produit la
« richesse » bruxelloise et qui, grace a diverses legislations et
reglementations, en profite.
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Kan ik dus een overzicht krijgen met daarin enerzijds voor
elk van de 19 Brusselse gemeenten het aandeel in de
opbrengst van de personenbelasting en anderzijds het aan-
deel in de toekenning aan de inwoners van premies voor
comfort, renovatie, gevelreiniging, stoepen,... enz.?

Aatwoord: De Minister-Voorzitter zai op de vraag ant-
woorden.

Pourrais-je done avoir communication d'un tableau qui
reprendrait pour chacune des 19 communes bruxelloises sa
part dans la production de 1'impot des personnes physiques
d'une part, et la part recueillie par ses habitants dans 1'octroi
des primes de contort, de renovation, de ravalement de
facades, de trottoirs..., d'autre part?

Reponse : Le Ministre-President repondra a la question.

Vraag nr. 70 van de heer Drouart d.d. 21 September 1990
(Fr.) :
Het nitraatgehalte in het leidingwater.

Het Wereldgezondheidsorganisatie raadt zwangere vrou-
wen en zuigelingen ten zeerste af leidingwater te drinken met
een nitraatgehalte van meer dan 10 tot 15 mg/1.

In het verslag voor het tweede trimester van de BIWM
(Brusselse Intercommunale Watermaatschappij) over de mi-
nerale samenstelling van ons leidingwater staat dat het
gemiddelde nitraatgehalte in deze periode 21 mg/1 bedroeg.

Kan de Minister me zeggen weike maatregelen hij trof om
de betrokken bevolkingsgroepen in te lichten over het risico
dat ze zouden lopen bij het drinken van het leidingwater?

Aatwoord: Ik wens de aandacht van het geachte lid te
vestigen op het feit dat het de Wereldgezondheidsorganisatie
betreft en dat deze instelling in haar dokumenten de cijfers
voor stikstof vermeldt en niet voor nitraten. Om deze cijfers
om te zetten in nitraten, dienen ze te worden vermenigvul-
digd met een faktor 4,4 en zodoende wordt er verwezen naar
concentraties tussen 44 en 66 mg N03 /I.

Voor het tweede semester van 1990 bedraagt het gemid-
delde gehalte, vermeld door de BIWM, 21 mg N03/1,
hetgeen ver beneden deze cijfers ligt.

In Belgie acht de Hoge Raad voor Hygiene dat er onder
een nitratenconcentratie van 25 mg/1 in het drinkwater geen
gevaar bestaat, zeifs niet voor de risicogmepen, met name
onder andere zwangere vrouwen en zuigelingen. De Wereld-
gezondheidsorganisatie laat echter hogere concentraties toe,
hoewel ze aanbeveelt om waakzaam te blijven.

Men dient inderdaad te waken over de totale dagelijkse in-
name waarvoor, wat de nitraten betreft, een dosis van
3,65 mg N03 per kilo lichaamsgewicht en per dag toegelaten
is.

Er dient te worden gezegd dat er in Brussel geen enkel
geval van methemoglobinemie werd vermeld dat door het
leidingwater werd veroorzaakt.

Ik volg deze evolutie nauwgezet op en kan aldus het
geachte lid bevestigen dat er geen reden toe is om zich
ongerust te maken over het leidingwater in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest.

Question n° 70 de M. Drouart du 21 septembre 1990 (Fr.)

La teneur en nitrate de 1'eau de distribution.

L'Office mondial de la Sante deconseille vivement de boire
1'eau de distribution dont la teneur en nitrate depasse 10 a
15 mg/1 aux deux categories de personnes suivantes : les
femmes enceintes et les noumssons.

Le rapport du second trimestre de la CIBE (Compagnie
intercommunale bruxelloise d'Eau) sur la composition mine-
rale de notre eau de distribution precise que la teneur
moyenne en nitrate y etait durant cette periode de 21 mg/1.

Monsieur le Ministre pourrait-il me dire les mesures qu'il a
prises afin d'mformer le public concerne du risque qu'il
encourrait a consommer 1'eau de distribution?

Reponse : J'attire 1'attention de 1'honorable membre sur le
fait qu'il s'agit de 1'Organisation Mondiale de la Sante et que
cet organisme cite dans ses documents des chiffres exprimes
en azote et non en nitrates. Pour les traduire en nitrates, il y a
done lieu de le multiplier par un facteur 4,4 et 1'on fait ainsi
reference a des concentrations comprises entre 44 et 66 mg
N03/1.

La teneur moyenne renseignee par la CIBE de 21 mg
N03/1 pour le second semestre 1990 est done tres largement
inferieure a ces chiffres.

En Belgique, le Conseil superieur d'Hygiene estime qu'en
dessous de 25 mg/1 de nitrates dans 1'eau de boisson, aucun
danger n'existe, meme pour les groupes a n'sques compre-
nant en particulier les femmes enceintes et les nourrissons.
L'Organisation Mondiale de la Sante autorise d'ailleurs des
concentrations plus elevees, tout en recommandant la vigi-
lance.

En fait, il s'agit de surveiller 1'ingestion totale journaliere,
pour laquelle, en nitrates, une dose de 3,65 mg de N€3 par
kilogramme de poids corporel et par jour est admissible.

II est a noter qu'a Bruxelles aucun cas de methemoglobine-
mie n'a ete signale, notamment a cause de 1'eau de distribu-
tion.

Je suis cette evolution de pres et confirme a 1'honorable
membre qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer en ce qui concerne la
qualite de 1'eau de distribution dans la Region de Bruxelles-
Capitale.

Vraag nr. 74 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 September
1990 (Fr.) :

Materiaal gebruikt voor de waterleidingen.

Is het waar dat een deel van de waterleidingen in het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in «asbest-ciment» of
« vezelcement » of « amiantcement » zijn ? Deze benamingen
zijn synoniemen en betekenen dat de gebruikte materialen
voor een deel uit asbest bestaan ?

Question n° 74 de M. de Lobkowicz du 25 septembre 1990
(Fr.) :

Material! utilise pour les conduites d'eau.

Est-il exact qu'une partie des conduites d'eau de la Region
de Bruxelles-Capitale sont en « asbeste-ciment » ou « fibres-
ciment » ou encore en « amiante-ciment », ces termes etant
des synonymes qui signifient que les materiaux utilises sont
composes pour partie en amiante ?
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Is het waar dat deze materialen zeifs in de nieuwe leidingen
worden gebruikt ?

Ofschoon ik niet wetenschappelijk onderlegd ben, meen ik
te weten dat asbest, in sommige gevallen, gevaarlijk is voor
de gezondheid.

Is dat ook zo wat deze waterleidingen betreft ?

Antwoord: Het waterleidingnet dat het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest van drinkwater voorziet, heeft een uitgesla-
gen lengte van 2.015.788 m. Dit net bevat slechts 1.054 m
leidingen in asbestcement — hetzij 0,5 % van de totale lengte
van het net - die voor 1979 werden aangelegd.

Wat betreft de gevaren die aan het gebruik van asbestce-
ment zijn verbonden, vestigt de BIWM (Brusselse Intercom-
munale Watermaatschappij) onze aandacht op het feit dat
men het onderscheid dient te maken tussen de aanleg van de
leidingen enerzijds (plaatsing, herstelling, enz...) en de aan-
wending van deze leidingen voor het vervoer van water,
anderzijds.

1. Plaatsing van de leidingen

Het plaatsen van leidingen kan aanleiding geven tot het
suspenderen van asbestvezels in de lucht, vooral bij het
zagen, slijpen, enz... van de buizen. De inademing van deze
vezels door het personeel houdt gevaren in voor het ademha-
lingsstelsel. Dit is dan ook de reden waarom men, sedert
meer dan 10 jaar geen gebruik meer maakt van buizen in
asbestcement bij de plaatsing van nieuwe leidingen. De enige
werken die momenteel nog worden uitgevoerd op buizen in
asbestcement, zijn herstellingen bij lekken.

Bij deze werkzaamheden worden alle voorzorgsmaatrege-
len getroffen ten einde het personeel te beschermen. Dit
gebeurt via het gebruik van werkmethodes die de produktie
van stofdeeltjes beletten en door het dragen van een indivi-
duele bescherming.

2. Het gebruik van buizen in asbestcement voor het vervoer
van water

Deze aanwending houdt voor de consumenten geen enkel
gevaar in.

Est-il exact que ces conduites sont meme utilisees pour de
nouvelles canalisations ?

Bien que ne possedant pas la moindre competence scienti-
fique, je crois savoir que 1'amiante presente, dans certaines
conditions, des dangers pour la sante.

En est-il de meme en ce qui concerne ces conduites d'eau ?

Reponse: Le reseau de distribution d'eau alimentant en
eau potable la Region de Bruxelles-Capitale a une longueur
developpee de 2.015.788 m. Ce reseau comporte seulement
1.054 m de tuyaux en asbeste-ciment - soit 0,5 % de la
longueur du reseau — dont la date de pose est anterieure a
1979.

Pour ce qui concerne les dangers lies a 1'utilisarion de
1'asbeste-ciment, la CIBE (Compagnie intercommunale
bruxelloise des Eaux) nous fait remarquer qu'il faut faire la
distinction entre la mise en ceuvre des tuyaux d'une part
(pose, reparation, etc.) et 1'utilisation de ces tuyaux pour le
transport de 1'eau d'autre part.

1. Mise en ceuvre des tuyaux

Cette mise en oeuvre peut donner lieu a la mise en
suspension dans 1'air ambiant de fibres d'asbeste lors des
operations de sciage, meulage, etc. L'inhalation de ces fibres
par le personnel presente des dangers pour le systeme
respiratoire. C'est pourquoi, depuis plus de dix ans, il n'a
plus ete fait usage des tuyaux en asbeste-ciment pour la pose
de nouvelles conduites. Les seules operations encore effec-
tuees sur des tuyaux en asbeste-ciment sont les reparations en
cas de fuite.

Lors de ces operations, toutes les precautions sont prises
afin de proteger le personnel appele a intervenir par 1'utilisa-
tion de methodes de travail empechant la production de
poussieres et par le port de moyens de protection indivi-
duelle.

2. Utilisation des tuyaux en asbeste-ciment pour le transport
de 1'eau

Cette utilisation ne presente aucun danger pour les con-
sommateurs.

Vraag nr. 81 van de beer de Lobkowicz d.d. 17 oktober 1990
(Fr.) :

De stabilisatie van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van
Bijstand, in de Stallestraat te Ukkel.

De stabilisatiewerken van deze oude kapel worden beein-
digd.

Hebben uw diensten bijzondere moeilijkheden ontdekt ?

Zijn de budgettaire kredieten waarover u beschikte voile-
dig uitgeput ?

Zoniet, zouden zij voor andere werken aan deze kapel
kunnen worden gebruikt ?

Heeft de buitenkant van de kapel geleden onder de
consolidatiewerken ?

Antwoord: De Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten
zai op de vraag antwoorden.

Question n° 81 de M. de Lobkowicz du 17 octobre 1990
(Fr.) :

Stabilisation de la chapelle Notre-Dame du Bon Secours,
rue de Stalle a Uccle.

Les travaux de stabilisation de cette tres ancienne chapelle
se terminent.

Est-ce que vos services ont decouvert des difficultes
particulieres ?

Est-ce que 1'enveloppe budgetaire dont vous disposiez a ete
completement epuisee ?

Si non, pourrait-elle etre affectee a d'autres travaux a cette
chapelle ?

Est-ce que 1'exterieur de la chapelle a souffert des travaux
de consolidation ?

Reponse : Le Ministre des Travaux publics, des Communi-
cations et de la Renovation des Sites d'Activites economiques
desaffectes repondra a la question.
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Vraag nr. 82 van de heer Cauwelier d.d. 17 oktober 1990
(Fr.):

Aaatal vrouwen in adviesorganen.

Sedert het ontstaan van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
worden allerlei organen opgericht die advies verlenen aan de
leden van de Executieve en/of hun diensten.

Graag vernam ik van de heer Minister
— weike adviesorganen er in zijn department zijn opgericht;

— de specif ieke opdracht van deze adviesorganen;
— hoeveel leden elk van deze adviesorganen telt, inclusief de

voorzitter ervan (desgevallend effektieve en plaatsvervan-
gers);

— hoeveel vrouwen er in elk van deze adviesorganen zetelen
(desgevallend opgedeeld in effektieve en plaatsvervan-
gende).

Antwoord: Ik heb de eer aan het lid van de Hoofdstede-
lijke Raad mee te delen dat er sedert de oprichting van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad, een adviesorgaan op touw
werd gezet inzake het bezoldigd vervoer van personen : het
Regionaal Comite van advies voor de taxi's.

Op aanvraag van de bevoegde Minister is het Regionaal
Comite van advies voor de taxi's belast om haar advies uit te
brengen over alle aangelegenheden betreffende de diensten
beoogd in de wet van 27 december 1974 betreffende de
taxidiensten en waarvan de toepassing beperkt is tot het
Brusselse Gewest.

Het Comite is samengesteld uit achttien leden waaronder
een vrouw.

Question n° 82 de M. Cauwelier du 17 octobre 1990
(Fr.) :

Nombre de femmes dans les organes consultatifs.

Depuis la creation du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale, sont crees toutes sortes d'organes qui donnent des
avis aux membres et/ou a leurs services.

Le Ministre peut-il me dire :
— quels organes consultatifs ont etc crees dans son departe-

ment;
— la tache specifique de ces organes consultatifs;
— combien de membres compte chacun de ces organes

consultatifs, leur president y compris (le cas echeant le
nombre de membres effectifs et suppleants);

— combien de femmes siegent dans chacun de ces organes
consultatifs (avec repartition, le cas echeant, en membres
effectifs et suppleants).

Reponse : J'ai 1'honneur de faire savoir au membre du
Conseil de la Region que, depuis la creation du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale, un organisme consultatif a ete
mis sur pied en matiere de transport remunere de personnes :
le Comite consultatif regional des taxis.

Le Comite consultatif regional des taxis est charge, a la
demande du Ministre competent, de donner son avis sur
toutes les questions relatives aux services vises par la loi du
27 decembre 1974 relative aux services de taxis et dont
1'application se limite a la Region bruxelloise.

Le Comite se compose de dix-huit membres dont une
femme.

Vraag nr. 84 van de heer de Lobkowicz d.d. 22 oktober 1990
(Fr.) :

Restauratie van het gemeentehuis te Sint-Gillis.

De Executieve stemde in met de uit te voeren gevel- en
restauratiewerken aan het gemeentehuis te Sint-Gillis.

Het Gewest levert een bijdrage van 60 %, of 42 miljoen
954.643 fr. in de kostprijs van de werken.

Ik zou willen weten of in andere gemeenten dan deze
waarvan de Minister-Voorzitter de burgemeester is, subsidies
werden aangevraagd om de gemeentehuizen te vernieuwen ?

Zo ja, deweike ?

Weike subsidiebedragen werden gevraagd en weike bedra-
gen werden toegekend ?

Antwoord: Op 20 September 1990, heeft de Executieve
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest inderdaad de reini-
gings- en restauratiewerken goedgekeurd die aan het
gemeentehuis van Sint-Gillis dienen te worden uitgevoerd en
heeft zij tevens het financiele aandeel van de openbare
besturen vastgesteld.

Question n° 84 de M. de Lobkowicz du 22 octobre 1990
(Fr.) :

Restawation de I'Hotel communal de Saint-Gilles.

L'Executif a marque son approbation quant aux travaux
de ravalement et de restauration a executer a I'Hotel
communal de Saint-Gilles.

La part d'intervention de la Region dans le cout des
travaux est de 60 %, soit 42.954.643 F.

J'aimerais savoir si d'autres communes que celle dont le
Ministre-President est le bourgmestre, ont introduit des
demandes de subsidiation de la renovation de leurs maisons
communales.

Si oui, lesquelles ?

Quels ont ete les montants de subsides sollicites et quels
ont ete les montants accordes ?

Repoase : En date du 20 septembre 1990,1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale a bien approuve les travaux de
ravalement et de restauration a executer a I'Hotel communal
de Saint-Gilles et reparti les parts d'intervention financiere
des pouvoirs publics.
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Dit besluit werd niet genomen krachtens het koninklijk
besluit van 29 december 1988 houdende toekenning van
subsidies voor het schoonmaken van de buitenmuren van de
gemeentehuizen van het Brusselse gewest, maar werd geno-
men in het kader van mijn bevoegdheden inzake de gerang-
schikte gebouwen : het gemeentehuis van Sint-Gillis werd
inderdaad gerangschikt bij koninklijk besluit van 8 augustus
1988.

Bijgevolg zouden alleen de gemeentehuizen van Sint-Gillis
en Brussel van toelagen kunnen genieten voor onderhouds-,
verstevigings- of herstelwerken aan gerangschikte gebouwen.

In dit verband heeft de stad Brussel onlangs (12 oktober)
een subsidieaanvraag ingediend voor de restauratie van de
spits van haar stadhuis. Deze aanvraag wordt momenteel
onderzocht.

Ik vestig overigens uw aandacht op het feit dat de
subsidieaanvragen voor het uitvoeren van werken aan ge-
meentehuizen, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van
29 december 1988, onder de bevoegdheid vallen van Minis-
ter Charles Picque.

Cet arrete n'a pas ete pris en fonction de 1'arrete royal du
29 decembre 1988 relatif a 1'octroi de subsides pour Ie
ravalement des murs exterieurs des maisons communales de
la region bruxelloise, mais bien dans Ie cadre de mes
competences relatives aux monuments classes : 1'Hotel de
Ville de Saint-Gilles a en effet ete classe par arrete royal du
8 aout1988.

Seuls les Hotels communaux de Saint-Gilles et de Bruxelles
pourraient des lors beneficier de subsides pour des travaux
d'entretien, de consolidation ou de restauration effectues a
un edifice classe.

Dans ce contexte, la ville de Bruxelles a tout recemment
(12 octobre) introduit une demande de subsides relative a la
restauration de la fleche de son Hotel de Ville. Cette requete
est a 1'examen.

J'attire par ailleurs votre attention sur Ie fait que les
demandes de subsidiation relatives aux travaux a mener aux
maisons communales, tels que vises a 1'arrete royal du
29 decembre 1988, sont de la competence du Ministre
Charles Picque.

Minister belast met Economic Ministre de 1'Economie

Vraag nr. 34 van de heer de Lobkowicz d.d. 17 oktober 1990
(Fr.) :

Hufp aan de groep « Rijk der Vrouw ».

Weike hulp heeft het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
verieent aan de groep « Rijk der Vrouw » ?

Weike zijn de waarborgen waarover het Gewest beschikt
met betrekking tot de leningen die het heeft toegestaan ?

Wat gebeurt er met deze leningen sinds de overname van
« Het Rijk der Vrouw » door de uitgeversgroep Libelle ?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het
geachte lid mede te delen dat het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest een participatie in het kapitaal van de n.v. ASAR
heeft genomen, ten bedrage van 200 miljoen frank en dit via
een derde functie aan de GIMB.

Daarnaast heeft de Executieve beslist een Gewestwaarborg
ten belope van 100 miljoen frank toe te kennen aan een
lening die werd toegestaan door de NMKN.

De participatie in het kapitaal van de n.v. ASAR werd
contractueel geregeld.

De verkoop van de titels « Femmes d'aujourd'hui » « Rijk
der Vrouw » verandert de actuele positie van het Gewest niet
wat betreft het dossier ASAR.

Wat de Gewestwaarborg betreft, worden op het huidig
ogenblik besprekingen gevoerd in het kader van bedoelde
verkoop.

Question n° 34 de M. de Lobkowicz du 17 octobre 1990
(Fr.) :

Aide au groups « Femmes d'aujourd'hui ».

Quelles sont les aides qui ont ete accordees par la Region
de Bruxelles-Capitale au groupe « Femmes d'aujourd'hui »?

Quelles sont les garanties dont dispose la Region pour les
prets qu'elle a accordes ?

Que deviennent ces prets depuis Ie rachat de « Femmes
d'aujourd'hui » par Ie groupe qui edite Libelle ?

Reponse; Faisant suite a sa question, j'ai 1'honneur de
faire savoir a 1'honorable membre que la Region de
Bruxelles-Capitale a pris une participation dans Ie capital de
la s.a. ASAR pour un montant de 200 millions, ceci par Ie
biais d'une mission deleguee en troisieme fonction a la SRIB.

L'Executif a egalement decide d'accorder la garantie de la
Region a concurrence de 100 millions a un pret consent! par
la SNCI.

La participation de la Region dans Ie capital de la societe
est regle contractuellement.

La vente des titres « Femmes d'aujourd'hui » « Rijk der
Vrouw » ne change rien a 1'actuelle position de la Region en
ce qui concerne Ie dossier ASAR.

Quant a la garantie de la Region, des negociations sont
actuellement en cours dans Ie cadre de la vente des titres sus-
mentionnes.

Vraag nr. 35 van de heer Cauwelier d.d. 17 oktober 1990
(Fr.):

Aantal vrouwen in adviesorganen.

Sedert het ontstaan van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
worden allerlei organen opgericht die advies verlenen aan de
leden van de Executieve en/of hun diensten.

Question n° 35 de M. Cauwelier du 17 octobre 1990 (Fr.) :

Nombre de femmes dans les organes consultatifs.

Depuis la creation du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale sont crees toutes sortes d'organes qui donnent des
avis aux membres et/ou a leurs services.
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Graag vernam ik van de heer Minister :
— weike adviesorganen er in zijn departement zijn opge-

richt;
— de specifieke opdracht van deze adviesorganen;
— hoeveel leden elk van deze adviesorganen telt, inclusief de

voorzitter ervan (desgevallend effektieve en plaatsvervan-
gers);

— hoeveel vrouwen er in elk van deze adviesorganen zetelen
(desgevallend opgedeeld in effektieve en plaatsvervan-
gende).

Antwoord : In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte
lid mededelen dat, sedert het ontstaan van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad geen enkel adviesorgaan werd opge-
richt in de school van de Administratie van het Brusselse
Gewest voor de materies waarvoor ik bevoegd ben, namelijk
de economic, het fundamenteel en toegepast wetenschappe-
lijk onderzoek,

Le Ministre peut-il me dire :
— quels organes consultatifs ont ete crees dans son departe-

ment;
— la tache specifique de ces organes consultatifs;
— combien de membres compte chacun de ces organes

consultatifs, leur president y compris (le cas echeant le
nombre de membres effectifs et suppleants);

— combien de femmes siegent dans chacun de ces organes
consultatifs (avec repartition, le cas echeant, en membres
effectifs et suppleants) ?

Reponse : En reponse a sa question j'informe I'honorable
membre que, depuis 1'installation du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale aucun organe de conseil n'a ete cree au
sein de 1'Administration de la Region bruxelloise pour les
matieres qui relevent de mes competences : 1'economie, la
recherche scientifique fondamentale et appliquee.

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vemieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten

Vraag nr. 80 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 juli 1990
(Fr.) :

Veiligheid van de kinderen in de buurt van de scholen.

Graag vernam ik of er criteria bestaan voor de plaatsing
van driekleurige verkeerslichten met drukknoppen in de
buurt van de scholen (verhouding aantal kinderen/verkeers-
dichtheid, enz.).

Zo ja, weike? Zou men deze niet naar beneden toe moeten
herzien?

Hoe staat de Minister tegenover wisseloplossingen zoals
de schoolpatrouilles (cfr. art. 490 bis van het Verkeersregle-
ment, gewijzigd in maart 1987)?

Antwoord; Ik heb de eer het geachte lid in te lichten over
de volgende elementen.

De opstelling van driekleurige verkeerslichten in de nabij-
heid van scholen wordt geregeld door de ministeriele om-
zendbrief nr. 513-13 van 2 mei 1979.

Deze omzendbrief bepaalt dat er gedurende een dag, bij
normaal verkeer en van 6 tot 22 uur, een proef moet worden
uitgevoerd. De periode van maart tot en met de eerste helft
van juni en de periode september-oktober zijn meestal
representatief voor het gemiddeld dagvolume gedurende het
hele jaar. De keuze, voor zo'n telling, van een dag buiten deze
periode zou degelijk moeten worden gerechtvaardigd.

Indien het voertuigverkeer van 6 tot 22 uur werd opgeme-
ten tijdens een enkele dag, dan moet de verkeersdichtheid op
de bedoelde staatsweg gedurende die dag worden vermenig-
vuldigd met het aantal leerlingen van de onderwijsinstelling.
Het produkt daarvan stemt overeen met een van de volgende
gevallen:

1. Produkt hoger dan 6.000.000 : men kan ervan uitgaan
dat voldaan is aan het minimumcriterium.

2. Produkt lager dan 4.000.000 : men kan ervan uitgaan
dat niet voldaan is aan het minimumcriterium.

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes

Question n° 80 de M. de Lobkowicz du 25 juillet 1990 (Fr.) :

Securite des eafants aux abords des ecoles.

J'aimerais savoir s'il existe des criteres d'installation de
feux de signalisation tricolores a boutons poussoirs a
proximite des ecoles (rapport nombre d'eleves/densite
trafic...)?

Si oui, quels sont-ils? Ne devraient-ils pas etre revus a la
baisse?

Que pense le Ministre de solutions alternatives telles que
les patrouilles scolaires (cfr. art. 490bis du Code de la route
modifie en mars 1987)?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a I'honorable
membre les elements suivants.

L'etablissement de signalisation lumineuse tricolore aux
abords des ecoles est regi par la circulaire ministerielle
n° 513-13 du 2 mai 1979.

Cette circulaire indique qu'une enquete pilote doit etre
organisee pendant une journee a circulation normale de 6 a
22 heures. Les periodes de mars a mi-juin et septembre-
octobre sont generalement representatives du volume moyen
journalier annuel. Le choix d'une journee de comptage en
dehors de ces periodes devrait etre dument justifie.

Si la circulation des vehicules de 6 a 22 h a ete estimee sur
une seule journee de comptage, le produit obtenu par la
multiplication du nombre d'eleves de 1'etablissement scolaire
et de 1'intensite journaliere de la circulation sur la route de
1'Etat, repond a 1'un des cas suivants :

1. Produit superieur a 6.000.000; le critere minimum est
repute etre rempli.

2. Produit inferieur a 4.000.000; le critere minimum est
repute ne pas etre rempli.
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3. Het produkt ligt tussen bovengenoemde waarden :
gedurende drie gewone werkdagen ziillen van 6 tot 22 uur
tellingen van het wegverkeer worden uitgevoerd. Dit kan
geschieden met behulp van telautomaten.

De omzendbrief herinnert er eveneens aan dat er geen
driekleurige verkeerslichten moeten worden opgesteld in de
nabijheid van scholen indien er reeds werden geplaatst op
minder dan 300 meter van de bedoelde plek.

Volgens de experten zou deze mimsteriele omzendbrief
moeten worden herzien. Ook zou erin rekening moeten
worden gehouden met de volgende elementen:
— localisatie van de oversteekplaats;
— snelheid van het verkeer;
— lengte van de overtocht;
— gemiddelde duur van de overtocht;
— aantal voetgangers die oversteken;
— verkeer op de uren van het binnengaan en buitenkomen

van de leerlingen uit de school.

De plaatsing van driekleurige verkeerslichten zou moeten
worden begeleid door de nodige aanlegwerken.

Ook is het noodzakelijk om de maatregelen die zijn
genomen in de nabijheid van de scholen, op te nemen in het
trajekt dat te voet wordt afgelegd door de scholieren. Deze
maatregelen mogen bijgevolg niet beperkt worden tot het
binnengaan en buitenkomen uit de school.

Schoolpatrouilles kunnen worden beschouwd als een van
de vele middelen om de veiligheid in de omgeving van de
scholen te verbeteren.

Ik ben me bewust van dit probleem en heb een werkgroep
gevormd die bestaat uit ambtenaren van het Bestuur van de
Uitrusting en van het Vervoerbeleid.

Deze werkgroep moet mij voorstellen doen voor een
wijziging van de ministeriele omzendbrief en moet bepalen
weike aanlegwerken op korte termijn op de gewestwegen
zouden kunnen worden uitgevoerd in de nabijheid van
onderwijsinstellingen om de veiligheid in de omgeving ervan
te verhogen. Tijdens de begrotingsgesprekken 1991 zai ik ter
zake concrete voorstellen doen aan de Commissie Infrastruc-
tuur van de Gewestraad.

3. Produit compris entre les deux valeurs reprises ci-
dessus: des comptages de la circulation seront effectues soit
pendant trois jours ordinaires de 6 a 22 h, soit au moyen de
compteurs automatiques.

En outre, la circulaire rappelle qu'il n'y a pas lieu d'etablir
une signalisation lumineuse tricolore a proximite d'ecoles,
s'il en existe deja une autre a moins de 300 metres de
1'endroit envisage.

De 1'avis des experts, cette circulaire ministerielle devrait
etre revue en integrant les elements suivants :

— localisation de la traversee de la route;
— vitesse du trafic;
— longueur de la traversee;
— temps moyen de la traversee;
— nombre de pietons effectuant la traversee;
— trafic aux heures d'entree et de sortie de 1'ecole.

Des mesures d'amenagement devraient egalement accom-
pagner 1'installation de signalisation lumineuse tricolore.

II est egalement necessaire d'integrer les mesures prises aux
abords des ecoles dans 1'itineraire pietonnier des ecoliers.
Celles-ci ne peuvent done pas etre limitees a 1'entree ou a la
sortie des etablissements scolaires.

La technique des patrouilles scolaires peut etre consideree
comme un des moyens, parmi d'autres, pour ameliorer la
securitC aux abords des ecoles.

Conscient de cette problematique, j'ai reuni un groupe de
travail compose des fonctionnaires de 1'Administration de
1'Equipement et de la Politique des Deplacements.

Ce groupe de travail est charge de me faire des proposi-
tions en vue de modifier la circulaire ministerielle, mais aussi
de determiner les amenagements susceptibles d'etre realises
rapidement aux abords des etablissements scolaires sur
voiries regionales, arm de renforcer la securite a. leurs abords.
Lors du debat budgetaire 1991, je ferai des propositions
concretes a la Commission de 1'Infrastructure du Conseil
regional.

Vraag nr. 82 van de heer Adriaens d.d. 14 augustus 1990
(Fr.):

Gebrekkige staat van bepaalde gewestelijke wegen.

De wegranden van sommige hellende gewestelijke wegen,
vooral van de Kruidtuinlaan, voor de kruising met de
Koningstraat, zijn vol beton, wat weinig comfortabel is voor
de automobilisten en zeer gevaarlijk voor de fietsers en
motorrijders.

De
vooral

Kan de heer Minister antwoorden op de volgende vragen :

1. Weet de gewestelijke administratie van de wegen waar
deze gevaarlijke afzettingen vandaan komen? Denkt zij dat
het kan komen van overlopende betonmolens?

Question n° 82 de M. Adriaens du 14 aout 1990 (Fr.) :

L'etat deficient de certaines voiries regionales.

Certaines voiries regionales en pente, et en particulier Ie
boulevard du Jardin Botanique avant son croisement avec la
rue Royale, voient leurs bas-cotes souilles de grandes quanti-
tes de beton qui les rendent peu confortables pour les
automobilistes et terriblement dangereuses pour les cyclistes
et motocyclistes.

Monsieur Ie Ministre peut-il repondre aux questions qui
suivent:

1. L'administration regionale des routes connalt-elle 1'ori-
gine de ces dangereux depots? Pense-t-elle qu'ils peuvent
provenir du debordement de camions-malaxeurs (beton-
nieres)?

109
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2. Indien deze hypothese exact is, is de gewestelijke
overheid tussengekomen bij de betonproducerende firma's
om maatregelen te nemen die de stortingen voorkomen die
de openbare weg ernstig verslechteren?

3. Waarop wacht de gewestelijke administratie van de
wegen om de herstellingen uit te voeren die zich al jaren
opdringen : de betonlaag wegnemen en de kiezelsteen die de
wegranden onberijdbaar maakt voor tweewielers verwij-
deren.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid ingevolge zijn
vraag in te lichten over de volgende elementen :

1. De gevaarlijke betonaanladingen op de Kruidtuinlaan
zijn wel degelijk afkomstig van het vervoer van beton met
betonmolens en van verliezen van beton dat klaar is voor
gebruik.

2. Indien de personen die aan de oorsprong ervan liggen
worden gevat, dan wordt de weg op hun kosten gereinigd.
Dat is echter niet het geval voor de huidige aanladingen.

In 1988 nam het Bestuur kontakt op met de Beroepsvere-
niging voor Stortklaar Beton ten einde het probleem op te
lessen.

Het Beheerscomite van de bovengenoemde vereniging
besloot destijds om een brief te sturen naar al haar leden, die
stortklaar beton vervoeren op de Brusselse wegen, in de hoop
dat deze de nodige maatregelen zouden nemen om deze
beschadigingen te voorkomen.

Ik stel vast dat die beslissing tot geen gunstig resultaat
heeft geleid.

In oktober 1986 en in november 1989 liet het Bestuur
overgaan tot de verwijdering van de aanladingen en tot de
nodige herstellingen.

De huidige situatie heeft me ertoe gebracht om zeer
binnenkort het wegdek van deze laan volledig te laten
herstellen.

In het kader van deze werken zai het Bestuur opnieuw
kontakt opnemen met de beroeps uit deze sector. Er zai een
wegenwachter worden aangesteld voor dit vak. Deze zai, in
samenwerking met de gemeentelijke politiediensten, overtre-
ders op heterdaad kunnen betrappen.

De nodige akties zullen bijgevolg worden ondernomen om
deze beschadigingen door enkele personen in het nadeel van
het openbaar nut, een halt toe te roepen.

2. Si cette hypothese est exacte, les autorites regionales
sont-elles intervenues aupres des societes productrices de
beton afin qu'elles prennent des dispositions pour prevenir
des deversements qui deteriorent gravement la voie pu-
blique?

3. Qu'attend ('administration regionale des routes pour
proceder aux reparations qui s'imposent depuis des annees ;
enlever les depots de beton accumules et debarrasser les bas-
cotes des graviers qui les rendent impraticables pour les
deux-roues?

Reponse : Faisant suite a sa question, j'ai 1'honneur de
faire part de ma reponse a 1'honorable membre :

1. L'origine des depots dangereux de beton au boulevard
Botanique est bien due au transport de beton par camion-
malaxeur et aux pertes de beton pret a 1'emploi.

2. En cas d'identification de 1'auteur de ces depots, la
voirie est remise en etat a ses frais. Cela n'est pas Ie cas des
depots actuels.

En 1988,1'Administration a contacte 1'Association profes-
sionnelle du beton pret a 1'emploi en vue de resoudre ce
probleme.

Le Comite de direction de 1'association precitee avait
decide d'envoyer une lettre a tous ses membres transportant
du beton pret a 1'emploi sur les voiries a Bruxelles, dans
1'espoir qu'ils y prennent les dispositions necessaires pour
eviter ces degradations.

Je constate que cela n'a ete suivi d'aucun effet.

L'Administration a fait proceder, en octobre 1986 et en
novembre 1989 a 1'enlevement des depots et aux reparations
necessaires.

La situation actuelle m'a conduit a faire face tres prochai-
nement a une remise en etat totale du revetement de cette
voirie.

Dans le cadre de ce chantier, 1'Administration reprendra
contact avec les professionnels du secteur. Un garde-voirie
surveillera ce troncon et constatera les flagrants delits en
collaboration avec la police communale.

Les actions necessaires seront intentees afin de faire cesser
ces degradations provoquees par quelques-uns au detriment
de 1'interet public.

Vraag nr. 85 van de heer de Lobkowicz d.d. 22 augustus
1990 (Fr.) :

Gratis MIVB-abonnement.

Ik verneem dat er werd besloten een gratis abonnement toe
te kennen, geldig voor heel het MIVB-net, aan de ambtena-
ren van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest.

Wanneer werd deze beslissing genomen?

Voor weike categoric van ambtenaren geldt zij ?

Hoeveel kosten deze abonnementen gewoonlijk bij
verkoop?

Is de Executieve voornemens dit voordeel uit te breiden
naar de ambtenaren van de gemeentelijke diensten toe?

Question n° 85 de M. de Lobkowicz du 22 aout 1990 (Fr.) :

Libres parcours STIB.

II me revient qu'il a ete decide d'accorder un libre
parcours, valable sur tout le reseau de la STIB, aux fonction-
naires du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.

De quand date cette decision?

A quelles categories d'agents est-elle applicable?

Quelle est la valeur de ces abonnements au prix habituel de
leur commercialisation?

L'Executif compte-t-il etendre cet avantage aux fonction-
naires des administrations communales?
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Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in kennis te stellen
van de volgende elementen.

1. Ingevolge de beslissing van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Executieve van 19 jiili 1990 tot goedkeuring van de
sectoriele sodale programmering 1989-1990 en het protocol
ervan heeft de Executieve op mijn voorstel besloten om de
verplaatsingskosten te vergoeden van de ambtenaren van het
Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

2. Deze beslissing is van toepassing op :
— alle personeelsleden van de gewestelijke administratie en

van de parastatalen;
— de leden van de ministeriele Kabinetten van de Executieve

van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;
— het personeel van de Gewestraad evenals de officieel

erkende persattaches en de groepen ervan. De Raad moet
deze beslissing evenwel principieel goedkeuren.

3. De normale handelswaarde van deze abonnementen
bedraagt 9.350 fr. Deze maatregel berokkent geen enkel
nadeel aan de MIVB. De gewestelijke administratie neemt
namelijk 50 % van de kostprijs van de maatregel, te weten
ongeveer 5 miljoen frank, voor haar rekening. Gelet op het
gemiddeld gebruikspercentage dat is vastgesteld bij de ge-
bruikers van vrijkaarten in het algemeen, kan worden gezegd
dat een tussenkomst van 50 % door het Gewest de MIVB zai
toelaten om door de operatic geen omzetverlies te lijden.

4. Voor wat betreft de ondergeschikte besturen, en in de
zin van een bevordering van het openbaar vervoer, dient de
Minister-Voorzitter te antwoorden op uw vraag. Hij oefent
namelijk de voogdij uit over de plaatselijke besturen.

Om het globaal veiligheidsniveau op haar net te verbeteren
zai de MTVB alle rijkswachters en politieagenten in uniform
gratis blijven laten reizen. Omwille van dezelfde reden zullen
de politieagenten en de rijkswachters van het Brusselse
Gewest deze vrijkaart eveneens kunnen gebruiken als ze in
burger zijn. Ook de leden van de gerechtelijke politic, van de
staatveiligheid, van het Hoog Comite voor Toezicht en de
officieren van het Brussels garnizoen van de rijkswacht zullen
een vrijkaart ontvangen.

In het kader van haar tarifair beleid werd de MIVB
verzocht om kontakt op te nemen met alle sociale partners
ten einde de toepassing van gelijkaardige beschikkingen te
onderzoeken met de private sector.

U zai het met mij eens zijn als ik beweer dat het zich hier
handelt om een primeur voor ons land. Het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest erkent hiermee de rol die door de
MIVB kan worden gespeeld als instrument van het geweste-
lijk vervoerbeleid, en bevestigt haar voornemen om het
gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren voor de
verplaatsingen tussen woonplaats en arbeidsplaats.

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

1. Faisant suite a la decision de 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990, approuvant la pro-
grammation sociale sectorielle 1989-1990 et son protocole,
1'Executif, sur ma proposition, a decide d'accorder Ie rem-
boursement des frais de deplacement aux agents du Minis-
tere de la Region de Bruxelles-Capitale.

2. Cette decision est applicable :
— a 1'ensemble du personnel de 1'administration regionale et

des parastataux;
— aux membres des Cabinets ministeriels de 1'Executif de la

Region de Bruxelles-Capitale;
— au personnel du Conseil regional ainsi qu'aux journalis-

-tes^accredites'aupfesdudit Conseil et aux groupes du
Conseil regional, si Ie Conseil en approuve Ie principe.

3. La valeur de ces abonnements au prix habituel de leur
commercialisation est de 9.350 F. La mesure n'est pas prise
au detriment de la STIB, puisque 1'administration regionale
prendra a sa charge 50 % du cout de cette mesure, soit
environ 5 millions de francs. Sur base d'un taux d'utilisation
moyen observe parmi les utilisateurs de libres parcours en
general, une intervention de la Region de 50 % par rapport
au prix de 1'abonnement permettra a la STIB de ne pas
enregistrer de chute de recettes a cette occasion.

4. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnes et dans
1'esprit de favoriser les transports en commun, il appartient
au Ministre-President charge de la tutelle sur les pouvoirs
locaux de repondre a votre question.

De plus, dans Ie souci d'ameliorer Ie niveau global de
securite sur son reseau, la STIB maintiendra la gratuite
d'acces a tous les gendarmes et policiers en uniforme. Pour la
meme raison, ce libre parcours beneficiera egalement aux
policiers et gendarmes de la Region de Bruxelles, meme
lorsqu'ils sont en civil. Les membres de la police judiciaire, de
la Surete, du Comite superieur de controle et les officiers de
gendarmerie de la garnison de Bruxelles y auront egalement
droit.

Enfin, dans Ie cadre de sa politique tarifaire, la STIB a ete
chargee de prendre contact avec 1'ensemble des partenaires
sociaux pour examiner la mise en place de semblables
dispositions avec Ie secteur prive.

Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit la d'une demarche
nouvelle dans notre pays. La Region de Bruxelles-Capitale
reconnalt ainsi Ie role que peut jouer la STIB comme
instrument de la politique regionale des deplacements et
affirmer ainsi sa volonte de developper les transports en
commun pour les trajets entre Ie domicile et Ie lieu de travail.

Vraag nr. 86 van de heer Adriaens d.d. 22 augustus 1990
(Fr.) :

Toegaag tot de aieuwe trams voor personen met beperkt
verplaatsingsvermogen.

De MIVB heeft op Europese schaal een offerteaanvraag
bekendgemaakt voor de levering van trams met lage vioer
voor haar toekomstige proeflijn (Noord-Zuid-Albertplein-
Churchill-lanen van de grote ring). Een lage vioer (op 35 cm
van het spoor over de hele lengte van het voertuig) zou de
toegang moeten vergemakkelijken voor de reizigers met
beperkt verplaatsingsvermogen (zeifs in een rolstoel) die
zonder moeite zouden kunnen instappen wanneer het perron
lichtjes verhoogd wordt.

Question n° 86 de M. Adriaens du 22 aout 1990 (Fr.) :

L'accesstbilite des nouveaux trams aux personnes a mobi-
lite reduite.

La STIB a lance un appel d'offre europeen pour la
fourniture de trams a plancher bas pour sa future ligne pilote
(Nord-Midi-pl. Albert-Churchill-boulevards de grande cein-
ture). Un plancher surbaisse (a 35 cm du rail sur toute la
longueur du vehicule) faciliterait 1'acces aux voyageurs a
mobilite reduite (meme en fauteuil roulant) qui pourraient
acceder de plain-pied lorsque 1'embarcadere est legerement
sureleve.
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Kan de Minister mij de volgende precizeringen geven :
1. Aan weike normen dacht de MTVB opdat het gekozen

voertuig echt toegankelijk is voor de personen met beperkt
bewegingsvermogen en vooral voor de reizigers in een
rolstoel?

2. Werden de normen bepaald in overleg met de betrok-
ken gebruikers of hun verenigingen?

3. Denkt de MIVB eraan op de lijn in kwestie een aantal
stopplaatsen heraan te leggen, zowel boven- als onder-
gronds?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in kennis te stellen
van de hiernavolgende elementen.

De schriftelijke vragen van de heer A. Adriaens vereisen
twee voorafgaandelijke opmerkingen.

1. Het yervoer van personen met een beperkt bewegings-
vermogen is een verplichte doelstelling : het Bestuur van de
Uitrusting en van het Vervoerbeleid, de MIVB en ikzelf zijn
ermee begaan en onderzoeken de voorwaarden op het vlak
van de structuur en de organisatie om het aanbod ervan uit te
breiden.

— De levering van trams met een verlaagde vioer is dan
ook het bewijs van de bezorgdheid om rekening te houden
met de problemen die deze personen hebben bij hun verplaat-
singen.

— Het ondergronds net werd bovendien niet ontworpen
voor rolstoelgebruikers. De aanpassing van deze kunstwer-
ken met behulp van liften vanop de begane grond zou per
station een honderdtal miljoen kosten en in totaal meer dan
5 miljard frank. Deze werken zijn, gelet op de budgettaire
omstandigheden, onuitvoerbaar op korte of middellange
termijn.

— Ook dient te worden herinnerd aan de grote risico's —
misschien zeifs de onmogelijkheid — die de integratie van het
vervoer van rolstoepatienten in het normaal ondergronds
vervoer kan meebrengen.

— Denken we immers maar aan noodsituaties zoals de
evacuatie van een konvooi in een tunnel — zeiden, maar niet
te onderschatten!

2. Het gebruik dat zai worden gemaakt van het nieuwe
materieel zai afhangen van de studies van het verkeersplan,
het plan IRIS. De doeltreffendheid van dit nieuwe materieel
moet optimaal zijn.

De twee belangrijkste gebruiksmogelijkheden van deze
trams met verlaagde vioer zijn :
— ofwel de noord/zuidas van de premetro : het belang van

de verlaagde vioer is in dit geval echter eerder onzeker en
beperkt zolang oude voertuigen deze as zullen bedienen.
Dit zai nog gedurende een groot gedeelte van dit decen-
nium, mischien het hele decennium het geval zijn;

— ofwel de lijnen op trajekten die volledig aan de opper-
vlakte worden afgelegd en die aldus zouden worden
gevaloriseerd door een aantrekkelijk materieel van een
modern ontwerp.

Na deze voorafgaandelijke opmerkingen kan ik u beves-
tigen :

1. De normen die werden aangenomen voor het onthaal
van personen met een beperkt bewegingsvermogen voorzien
een verlaagde vioer (30 a 35 cm boven de rails — gebruik van
volledig nieuwe materialen), gekoppeld - indien mogelijk -
aan een « laag » perron dat zich ongeveer 25 cm boven de
rails bevindt.

Le Ministre peut-il me donner les precisions suivantes :
1. Queues normes ont ete envisagees par la STIB pour que

le vehicule retenu soit reellement accessible aux personnes a
mobilite reduite et en particulier aux voyageurs en fauteuils
roulants?

2. Les normes ont-elles ete definies en concertation avec
les usagers concernes ou leurs associations?

3. La STIB envisage-t-elle de modifier 1'amenagement de
divers points d'arret, aussi bien en surface que sous terre sur
la ligne concernee?

Reponse : J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

Les questions ecrites de Monsieur A. Adriaens appellent
deux remarques prealables.

1. Le transport des personnes a mobilite reduite est une
obligation d'objectifs : 1'Administration de 1'Equipement et
de la Politique des Deplacements, la STIB et moi-meme en
sommes preoccupes et nous etudions les conditions structu-
relles et organisationnelles pour en amplifier 1'offre.

— La fourniture de tramways a plancher surbaisse mani-
feste done le souci de la prise en compte des difficultes de
mobilite.

— Par ailleurs, le reseau souterrain n'a pas ete concu pour
accueillir des handicapes en fauteuil roulant. L'adaptation de
ces ouvrages au moyen d'ascenseurs au depart de la surface
necessiterait des couts avoisinant une centaine de millions de
francs par station, soit un total de plus de 5 milliards de
francs, ce qui est a exclure dans les conditions budgetaires
aussi bien a court qu'a moyen terme.

— II s'impose egalement de rappeler les risques eleves —
voire 1'impossibilite — que peut entralner 1'integration du
transport des handicapes en fauteuil roulant dans les services
normaux en sous-sol.

— En effet, pensons au cas de situations degradees, telles
que 1'evacuation d'un convoi en tunnel, chose rare, mais a ne
pas sous-estimer!

2. L'usage qui sera fait du nouveau materiel decoulera des
etudes du plan des deplacements, le plan IRIS, en vue de
maximaliser 1'efficacite de ce nouveau materiel.

Les deux grandes possibilites d'utilisation de ces tramways
a plancher surbaisse sont:
— soit 1'axe premetro nord/sud: cependant, dans ce cas,

1'interet du plancher surbaisse est hypotheque et limite
tant que d'anciens vehicules parcourent cet axe, ce qui
sera encore le cas pendant une grande partie, si pas la
totalite, de la decennie;

— soit la mise en ligne de ce materiel sur des itineraires
entierement de surface qui se verraient ainsi valorises par
un materiel attractif de conception moderne.

Ces prealables etant precises, je vous confirme :

1. Les normes adoptees pour 1'accueil des personnes a
mobilite reduite resident precisement dans 1'adoption d'un
plancher bas (30 a 35 cm au-dessus du niveau des rails, tous
composants a 1'etat neuf), mis en relation - dans la mesure
du possible — avec un quai « bas » de plus ou moms 25 cm de
hauteur au-dessus du niveau des rails.
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De toegankelijkheid voor personen met een beperkt bewe-
gingsvermogen (hieronder dient men te verstaan : bejaarden,
mindervaliden die zich kunnen verplaatsen, volwassenen met
kleine kinderen) zai, op de lijnen die door dit type van
materieel zullen worden aangedaan, heel wat worden verbe-
terd, althans daar waar de aanleg van de perrons mogelijk en
uitgevoerd is.

2. Gelet op wat voorafgaat is het antwoord negarief.

3. De wijziging van de metro- en premetrostations wordt
niet overwogen omwille van de hierboven aangehaalde
redenen; de aanpassing van de halten aan de oppervlakte zai
geleidelijk gebeuren, in de maat van de budgettaire mogelijk-
heden, maar eveneens in de mate van de plaatselijke moge-
lijkheden (er zijn gevallen waar men door de breedte van de
wegen niet meer weet of het zich nu handelt om een trottoir
of om een perron. Hierdoor is een verlaging tot de bovenge-
noemde 25 cm onmogelijk).

De evolutie van het net en het park mag in geen geval het
behoud van een uitgangssituatie vereisen. De bestemming
van het materieel kan evolueren in de loop van de tijd, in
functie van interne (reorganisatie van de depots) en externe
factoren (aanleg van nieuwe trajekten). Technische redenen
kunnen ertoe leiden dat de verantwoordelijken van het
materieel op een lijn op bepaalde plaatsen tijdelijk de
bestemming van het materieel wijzigen en ouder materieel
inschakelen.

L'acces aux personnes a mobilite reduite (a comprendre
dans Ie sens des personnes agees, handicapees mais nean-
moins mobiles, adultes accompagnes de jeunes enfants) sera
done, pour les lignes desservies par ce type de materiel,
largement facilite la ou 1'amenagement de quais d'embarque-
ment est possible et realise.

2. Compte tenu de ce qui precede, la reponse est negative.

3. La modification des stations de metro et de premetro
n'est pas envisagee pour les raisons evoquees ci-dessus;
1'adaptation des points d'arret du reseau de surface se fera
progressivement, dans la mesure des possibilites budgetaires,
mais aussi dans la mesure des possibilites locales (il est des
cas ou la largeur des voiries fait se confondre quais d'embar-
quement et trottoirs, situation excluant la mise a niveau de
25 cm evoquee ci-dessus).

De toute facon, 1'evolution du reseau et du pare ne peut en
aucune maniere figer une situation initiale, 1'affectation du
materiel pouvant evoluer au cours du temps en fonction de
facteurs tant internes (reorganisation des depots), qu'exter-
nes (creation de nouveaux itineraires). De plus, pour une
meme ligne, des raisons techniques peuvent amener les
responsables du materiel roulant a modifier isolement et
temporairement 1'affectation du materiel et mettre provisoi-
rement en ligne du materiel plus ancien.

Vraag nr. 87 van de heer Cauwelier d.d. 3 September 1990
(N.):

Fietsstalling in en bij de metrostations.

Zowel door individuele fietsers als door verenigingen van
fietsers (o.m. « 't Greun Veloske ») is er reeds herhaaldelijk
op aangedrongen om behoorlijke parkingplaatsen te voor-
zien voor fietsen in of bij de Brusselse metrostations.

De fietsers klagen aan dat de MIVB te weinig rekening met
hen houdt en aldus een potentieel klienteel afstoot. Vele
Brusselse fietsers zouden met name bereid zijn zowel voor
hun woon-werkverkeer als voor hun andere verplaatsingen
veelvuldiger gebruik te maken van de metro, indien althans
de MIVB ervoor zorgt dat zij hun fiets veilig kunnen stallen.
Deze mogelijkheid blijkt echter niet te zijn gegarandeerd.

Enerzijds zijn er te weinig fietsstallingen voorzien in of bij
de metrostations; anderzijds zijn de bestaande voorzieningen
onvoldoende veilig en komfortabel.

De Brusselse fietsers dringen erop aan dat in of bij ieder
Brussels metrostation de nodige fietsstallingen zouden voor-
handen zijn, die: 1. beschut zijn tegen de regen; 2. met
geschikte veiligheidsklemmen uitgerust zijn; 3. onder perma-
nent toezicht staan van het stationspersoneel.

Zij beweren dat de fietsers merkelijk meer gebruik van de
metro zouden maken mochten deze voorzieningen voorhan-
den zijn.

Question n° 87 de M. Cauwelier du 3 septembre 1990 (N.):

Emplacements pour velos dans les stations de metro et a
lew proximite.

Tant des cyclistes individuels que des associations de
cyclistes (entre autres, « 't Greun Veloske ») ont deja insiste a
plusieurs reprises pour que 1'on prevoie des emplacements
appropries pour les velos dans les stations de metro
bruxelloises ou a leur proximite.

Les cyclistes accusent la STIB de ne pas assez tenir compte
d'eux et de rebuter ainsi une clientele potentielle. De
nombreux cyclistes bruxellois seraient prets, en effet, a
utiliser plus frequemment Ie metro pour les deplacements de
leur domicile a leur lieu de travail et pour leurs autres
deplacements si toutefois la STIB veillait a ce qu'ils puissent
garer leur velo en toute securite. II s'avere cependant que
cette possibility n'est pas garantie. '

D'une part, il n'y a pas assez d'emplacements pour velos
dans les stations de metro ou a leur proximite et, d'autre
part, les equipements existants ne sont pas assez surs ni
confortables.

Les cyclistes bruxellois insistent pour que, dans chaque
station de metro ou a sa proximite, les emplacements pour
velos necessaires soient disponibles, c'est-a-dire : 1. qu'ils
soient proteges de la pluie; 2. equipes de pinces de securite
appropries; 3. et places sous la surveillance permanente du
personnel de station.

Us affirment que les cyclistes utiliseraient beaucoup plus Ie
metro si ces equipements etaient disponibles.
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Sommige fietsers vragen zich bovendien af of de mogelijk-
heid reeds is onderzocht om de fiets ook op het metrostel zeif
(gratis) te vervoeren.

Graag vernam ik van de heer Minister :
1. of deze gewettigde en zowel economisch als ecologisch

verantwoorde verlangens van vele Brusselse fietsers hem
bekend zijn;

2. weike maatregelen hij reeds heeft genomen om aan deze
verlangens tegemoet te komen?

Antwoord: 1. De economische mogelijkheden en de
milieuvriendelijke aspecten van de fiets als vervoersmiddel
zijn gekend door mijn Kabinet, door het Bestuur van de
Uitrusring en van het Vervoerbeleid en door de direcrie van
deMIVB.

In toekomstgerichte verkeersstudies, die in het verleden
werden uitgevoerd, werd evenwel het gebruik van dit ver-
voermiddel niet voldoende onderzocht. Ook werd niet
geanalyseerd weike sociaal-economische categorieen en wel-
ke leeftijdsgroepen er beroep op doen, noch om weike
redenen.

Uit al de studies die worden uitgevoerd in het kader van
het verkeersplan IRIS — en meer bepaald uit de analyse van
de « verkeerspgroepen » die zai worden uitgevoerd op grond
van enquetes « gezinnen » — zai ongetwijfeld de informatie
kunnen worden afgeleid die noodzakelijk is voor het onder-
zoek naar het reele aandeel van de groep van niet-gemotori-
seerde tweewielers in het verkeer. Op dat ogenblik zai
bepaald kunnen worden weike rol deze tweewielers als
aanvullend vervoermiddel voor het openbaar vervoer ver-
vullen.

De gemotiveerdheid om te fietsen blijft evenwel in grote
mate afhankelijk van de weersomstandigheden, het gebruik
van de fiets is subjectief en derhalve irrationeel en onzeker.
Het aandeel ervan is dan ook moeilijk te bepalen.

2. De maatregelen, die zullen worden genomen ten gunste
van de tweewielers, zullen uiteraard afhankelijk zijn van de
tendensen die zullen kunnen worden afgeleid uit de bovenge-
noemde studies. Deze tendensen zullen opgenomen worden
in het verkeersplan, en wel in de loop van 1991.

Inmiddels worden echter de volgende projecten onder-
zocht :
— veralgemening van de fietsstallingen, niet alleen in de

nabijheid van de metrostations, maar ook aan de halten
op de belangrijkste trajecten van het tram- en auto-
busnet;

— plaatsing — voor zover dat wordt toegestaan door de
stedebouwkundige diensten — van stallingen zodat de
fietsen worden beschermd tegen slecht weer;

— het uitwerken van een veiligheidsysteem met haken
waaraan niet alleen het voorwiel maar ook het frame kan
worden bevestigd;

— ontwerp en uitgave van een gids voor het gebruik van
tweewielers. Deze gids zai deel uitmaken van de informa-
tie die wordt verstrekt aan de reizigers van de maat-
schappij,

Op dit ogenblik kan niet worden gegarandeerd dat er een
permanent toezicht zai worden verzekerd. De taken van de
personeelsleden in de stations zullen namelijk in de toekomst
meer dan waarschijniij'k worden gewijzigd.

Certains cyclistes se demandent en outre si on a deja etudie
la possibilite du transport (gratuit) du velo dans les voitures
de metro memes.

Je souhaiterais que Ie Ministre me dise :
1. si ces souhaits legitimes de nombreux Bruxellois, qui se

justifient tant d'un point de vue economique qu'ecologi-
que, lui sont connus;

2. quelles sont les mesures qu'il a deja prises pour repondre
a ces souhaits?

Reponse: 1. Les potentialites economiques ainsi que les
aspects ecologiques du mode de transport « deux roues »
sont bien evidemment connus, tant de mon Cabinet charge
des problemes de deplacements que de 1'Administration de
1'Equipement et des Deplacements ou encore des dirigeants
de la STIB.

Neanmoins, les etudes prospecdves de trafic realisees
anterieurement n'ont pas suffisamment analyse 1'usage qui
est fait de ce mode de deplacement ni les categories socio-
economiques ou encore les classes d'age qui y ont recours et
pour quels motifs.

L'ensemble des etudes en cours dans Ie cadre du plan IRIS
(plan des deplacements) — et plus particulierement 1'analyse
des « chaines de deplacements » qui sera effectuee au travers
des enquetes « menages » — degagera sans nul doute et avec
precision les informations necessaires a 1'analyse de 1'impor-
tance reelle des deux roues non motorisees dans 1'ensemble
des deplacements. II sera alors possible de definir leur role en
tant que mode complementaire aux transports publics.

II reste toutefois que les motivations d'usage des deux
roues sont fortement liees a la meteorologie, leur conferant
de ce fait un caractere subjectif et done irrationnel et
aleatoire, ce qui rend leur prise en compte difficilement
mesurable.

2. Les mesures qui seront prises en faveur des deux roues
dependront bien entendu des orientations qui se degageront
des etudes precitees. Le plan d'entreprise integrera done ces
orientations des que possible, c'est-a-dire dans le courant de
1991.

Toutefois, dans cette attente, les projets suivants sont a
1'etude :
— generalisation des possibilites de garage des velos non

seulement aupres des stations de metro mais aussi des
arrets des itineraires principaux du reseau tramways et
autobus;

— mise en place - pour autant que cela soit admis par les
services de 1'urbanisme — d'abris protegeant des intempe-
ries les deux roues en stationnement;

— mise au point d'un systeme d'accrochage permettant
d'utiliser un systeme de securite integrant au minimum le
cadre et non pas uniquement la roue avant;

— conception et edition d'un guide de 1'usage des deux
roues integre aux documents d'informations «voya-
geurs » de la societe.

Toutefois, la mise sous surveillance humaine permanente
ne peut, a 1'heure actuelle, etre garantie dans la mesure ou les
fonctions de 1'agent de station seront plus que probablement
modifiees dans 1'avenir.
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Vraag nr. 89 van de heer Drouart d.d. 3 September 1990
(Fr.):

Reglementeiing voor het meien van schepen op het
kanaal.

Ons Gewest wordt doorkruist door een kanaal dat het in
het noorden met de monding van de Schelde verbindt en in
het zuiden met het Waalse industriebekken.

Wanneer men deze waterweg volgt, wordt men er zich van
bewust dat een aantal schepen gedurende lange periodes
aangemeerd blijven. Bepaalde personen hebben er hun
verblijfplaats gekozen.

Kan de Minister me zeggen of er ter zake een reglemente-
ring bestaat? Staat de Executieve positief tegenover deze
toestand ? Heeft zij ter zake wetgevend werk verricht ?

Antwoord: Tot op 1 januari 1989, datum waarop de
havens en de afhankelijkheden ervan werden geregionali-
seerd, werd het kanaal van Brussel gereglementeerd volgens
de identiteit van zijn beheerder.

Er waren dan ook twee beheermethodes van toepassing
met de naamloze vennootschap van het Zeekanaal en de
Haveninrichtingen, enerzijds, die het zeekanaal van Brussel
(Sainctelette richting Vilvoorde) beheerde, en het Ministerie
van Openbare Werken, Dienst Kolenafvoerkanalen, ander-
zijds, dat instond voor het. beheer van het kanaal van
Charleroi (Sainctelette richting Anderlecht).

Voor het zeekanaal waarvan de reglementering vanzelf-
sprekend nog steeds van toepassing is, is het aanmeren
slechts toegelaten op de plaatsen die hiertoe zijn aangeduid
door de naamloze vennootschap Zeekanaal. Deze beschik-
king is gebaseerd op paragraaf 1 van artikel 44 van het
politic- en scheepvaartreglement.

Het aanmeren van schepen, die worden gebruikt als
woonboten, is principieel verboden omdat de aanmerings-
punten moeten kunnen worden gebruikt voor handelopera-
ties (laden, lessen, wachttijden bij bevrachting,...). Er wordt
aan de eigenaars van deze schepen aangeraden om aan te
meren in de wateren van watersportclubs.

Het aanmeren van woonboten is toegelaten voor een
beperkte tijd opdat zou kunnen worden overgegaan tot
eventuele noodzakelijke herstellingen en voor zover een schip
op zijn aanmeringsplaats de exploitatie van de haven en/of de
Waterloo? niet hindert. Elk geval wordt door de havenmees-
ter onderzocht.

Voor het kanaal van Charleroi paste het nationaal Minis-
terie van Openbare Werken het algemeen reglement toe voor
de waterlopen van het Rijk (hoofdstuk 5) en het bijzonder
reglement van het kanaal Charleroi-Brussel. Dit bijzonder
reglement duidt in zijn artikel 9 nr 1-EAH de plaatsen aan in
het Brusselse Gewest waar het aanmeren is toegelaten over
een maximale lengte van 10,50 meter.

Ingevolge een beslissing van de Executieve van 21 decem-
ber 1989 is de naamloze vennootschap Zeekanaal en van de
Haveninrichtingen vandaag belast met het beheer van eike
waterloop die het Gewest doorkruist.

Hierdoor nam zij ook het beheer over van de waterloop
die in het verleden werd beheerd door het nationaal Minis-
terie van Openbare Werken (Dienst Kolenafvoerkanalen).

Question n°89 de M. Drouart du 3 septembre 1990 (Fr.)

La reglementation en matiere de stationnement de bateaux
sur les eaux du canal.

Notre Region est parcourue par un canal reliant celle-ci a
1'estuaire de 1'Escaut au nord, au bassin industriel wallon au
sud.

En longeant cette voie d'eau, on peut se rendre compte
qu'un certain nombre de bateaux restent accostes durant de
longues periodes. Certaines personnes y ont elu domicile.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me faire savoir s'il existe
une reglementation en cette matiere ? L'Executif est-il favora-
ble a cette situation ? A-t-il legifere dans ce domaine ?

Reponse ; Jusqu'au 1" janvier 1989, date de la regionalisa-
tion des ports et de leurs dependances, Ie canal de Bruxelles
etait reglemente suivant 1'identite de son gestionnaire.

Deux modes de gestion etaient done d'application avec,
d'une part, la societe anonyme du Canal et des Installations
maritimes, gerant Ie canal maritime de Bruxelles (Sainctelette
vers Vilvorde) et, d'autre part. Ie Ministere des Travaux
publics, Service des Canaux houillers, gerant Ie canal de
Charleroi (Sainctelette vers Anderlecht).

En ce qui concerne Ie canal maritime, dont la reglementa-
tion est bien entendu toujours d'application, Ie stationne-
ment n'est autorise qu'aux endroits designes par la Societe
anonyme du Canal. Cette disposition se fonde sur Ie paragra-
phe 1" de 1'article 44 du reglement de police et de navigation
(RPN).

Par principe, Ie stationnement de bateaux servant d'habi-
tation est refuse considerant que les points d'accostage
doivent servir aux operations commerciales (chargements,
dechargements, attente de fret,...). II est conseille aux pro-
prietaires de ces bateaux de stationner dans les eaux des
clubs nautiques.

Toutefois, pour autant que 1'emplacement requis ne cause
aucune gene a 1'exploitation du port et/ou de la voie d'eau et
apres examen de chaque cas par la Capitainerie, 1'accostage
des batiments residentiels est autorise pour un temps limite
afin qu'il puisse etre precede a des reparations obligatoires.

En ce qui concerne Ie canal de Charleroi, Ie Ministere
national, des Travaux publics appliquait, d'une part, Ie
reglement general des voies navigables du Royaume, chapitre
5 et, d'autre part, Ie reglement particulier du canal de
Charleroi-Bruxelles. Ce reglement particulier designe, en son
article 9 n° 1-EAH, les endroits en Region bruxelloise ou Ie
stationnement est autorise sur une longueur maximale de
10,50 metres.

Aujourd'hui, par decision de 1'Executif du 21 decembre
1989, la societe anonyme du Canal est chargee de la gestion
de toute la voie d'eau traversant la Region.

A ce titre, elle a done repris la gestion de la voie d'eau
anciennement geree par Ie Ministere national des Travaux
publics, Service des Canaux houillers.
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Bij een eerste onderzoek telde de naamloze vennootschap
14 aangemeerde schepen die de voorafgaandelijke vergun-
ning van Openbare Werken hadden ontvangen.

Momenteel is de naamloze vennootschap bezig met het
onderzoek van de schepen waarvoor geen vergunning is
afgeleverd. Zij zai zo snel mogelijk overgaan tot de eventuele
regularisatie of de evacuatie van de bedoelde schepen.

De naamloze vennootschap Zeekanaal wil de reglemente-
ring van alle delen van het kanaal, dat Brussel doorkruist, in
overeenstemming brengen en heeft ingevolge haar nieuwe
opdracht als enige beheerder een ontwerp van reglemente-
ring voor het aanmeren opgesteld.

De naamloze vennootschap Zeekanaal wil haar rol als
intendante van het kanaal bevestigen in overeenstemming
met de verklaring van de Executieve en in verhouding tot de
bedrijven die zijn aangewezen op de waterloop, en de
woonboten toelaten om aan te meren op speciaal daartoe
voorbehouden zones. Hierbij dient met name te worden
gedacht aan de watersportclubs.

Apres une premiere expertise, la societe anonyme du Canal
a recense sur Ie canal de Charleroi Ie stationnement de
14 bateaux ayant recu 1'autorisation prealable des Travaux
publics nationaux.

La societe anonyme du Canal precede, a 1'heure actuelle, a
1'examen de chaque bateau non convert par une autorisation
et procedera, des que possible soit a une regularisation
eventuelle, soit a 1'evacuation du batiment.

Consciente d'harmoniser la reglementation sur tout Ie
troncon du canal traversant Bruxelles et conformement a sa
nouvelle mission de gestionnaire unique de celui-ci, la societe
anonyme du Canal a entrepris un projet de reglementation
du stationnement.

La volonte de la societe anonyme du Canal, en adequation
avec la declaration de 1'Executif, est de conforter Ie role
d'intendance du canal par rapport aux entreprises qui y sont
liees et permettre aux batiments residentiels de stationner
dans des endroits determines a cet effet, tels les clubs
nautiques.

Vraag nr. 93 van de heer Cools d.d. 13 September 1990
(Fr.):

Sluiting van de middenberm op de Louizalaan tussen de
Legrandlaan en de Terkamerenlaan.

De sluiting van de middenberm op de Louizalaan, tussen
de Legrandlaan en de Terkamerenlaan, veroorzaakt een
belangrijke verschuiving van het doorgaand autoverkeer
naar de residentiele straten, zoals de Abdij-, St-Georges-,
Patton-, Lauters-, De Praetere-, E. Clausstraat, en dat terwiji
het verkeer in deze aders reeds overbelast is. Het verkeer op
de Louizalaan is eveneens ontregeld.

Kan de heer Minister me zeggen waarom hi) geen rekening
heeft gehouden met het negatief advies van de gemeenten
Elsene en Ukkel om deze sluiting door te voeren ?

Is deze tijdelijk en van experimentele aard of blijvend ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in te lichten over
de volgende elementen.

Sedert verschillende jaren lopen de trams, die de Legrand-
laan en de Terkamerenlaan bedienen, zeer regelmatig aan-
zienlijke vertraging op.

In de jaren '70 werd overwogen om op de bedoelde plaats
een tunnel te graven die de trams in de mogelijkheid zou
stellen (evenats een eventuele metro) om te rij'den in goede
omstandigheden. Vanaf 1982 werd echter gezocht naar
alternatieve opiossingen.

Zo werd door een expert onderzocht of een trajekt door-
been het Terkamerenbos zou kunnen worden aangelegd en
of het trajekt aan de oppervlakte met bijzondere aanpassin-
gen voor het wegverkeer geen opiossing zou kunnen bieden.
Deze mogelijkheden werden vergeleken met de opiossing van
de tunnel.

De opiossingen aan de oppervlakte, die heel wat minder
investeringen vereisten dan het graven van een tunnel, boden
de mogelijkheid om jaarlijks een besparing te realiseren van
ongeveer 15 miljoen frank en tevens de bedrijfssnelheid van
de trams aanzienlijk op te voeren.

Question n° 93 de M. Cools du 13 septembre 1990 (Fr.):

La fermeture de la berme centrale de 1'avenue Louise entre
Vaveaue Legrand et Ie boulevard de la Cambre.

La fermeture de la berme centrale de 1'avenue Louise, entre
1'avenue Legrand et Ie boulevard de la Cambre entraine un
report important du trafic automobile de transit dans des
rues residentielles comme les rues de 1'Abbaye, St-Georges,
Patton, Lauters, De Praetere et Emile Claus et ce, alors que Ie
trafic de ces arteres est deja surcharge. La circulation avenue
Louise s'en trouve egalement perturbee.

Monsieur Ie Ministre peut-il m'mformer pourquoi il a ere
passe outre a 1'avis defavorable des communes d'lxelles et
d'Uccle pour operer cette fermeture ?

Celle-ci est-elle effectuee a titre temporaire et experimental
ou definitif?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

Depuis de nombreuses annees, les tramways empruntant
1'avenue Legrand et Ie boulevard de la Cambre connaissent
de serieux ralentissements.

Si, dans Ie courant des annees 70, il fut envisage d'y
construire un tunnel qui permettrait aux tramways (et a un
eventuel metro) de circuler dans de bonnes conditions, des
solutions alternatives furent recherchees des 1982.

C'est ainsi qu'un itineraire a travers Ie Bois de la Cambre et
que Ie maintien de 1'itineraire de surface avec amenagements
particuliers pour la circulation routiere furent analyses et
compares a la solution tunnel par un expert.

Les solutions de surface dont 1'investissement etait bien
moindre que Ie creusement d'un tunnel laissaient apparaltre
une economic annuelle d'environ 15 millions de francs tout
en permettant une amelioration significative de la vitesse
commerciale des tramways.
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De studie van de expert kon destijds helaas met worden
gerealiseerd bij gebrek aan een zeifstandige Brusselse poli-
tieke macht.

Vandaag is de politieke situatie echter helemaal anders.

Toen ze werd gei'nstalleerd, verklaarde de nieuwe Brusselse
Execurieve dat ze reele voorrang zou verlenen aan het
openbaar vervoer. Het geval van de Legrandlaan en de
Terkamerenlaan werd beschouwd als prioritair.

Het dossier werd op prioritaire wijze opgenomen op de
agenda van de werkzaamheden van de nieuwe Adviescom-
missie voor de studie en de verbetering van het openbaar
vervoer die werd opgericht op 12 juni 1989,

Op 23 april 1990 besprak de Commissie het probleem. Zij
oordeelde dat het mogelijk was om de situatie te verbeteren
door het sluiten voor het verkeer van de middenberm van de
Louizalaan ter hoogte van de Terkamerenlaan en de Le-
grandlaan. Enkel trams (23-90-93-94) zouden nog over de
middenberm kunnen rijden. Het transitverkeer tussen de
Bascule en het Sterreplein zou andere trajekten gebruiken.

Op basis van een technisch dossier, dat was voorbereid
door de Administratie, en na de Stad Brussel en de gemeenten
Elsene en Ukkel te hebben gehoord, oordeelde de Advies-
commissie tijdens haar vergadering in juli 1990 dat er vanaf
September 1990 gedurende een periode van 6 maanden een
proef kon worden uitgevoerd.

Het College van burgemeester en schepenen van de Stad
Brussel, dat de laan op die plaats beheert, stemde in een
schrijven van 17 juli 1990 in met dit experiment.

De gemeente Elsene, waarvan het grondgebied grenst aan
de Louizalaan, kantte zich tegen het experiment tijdens de
zitting van de Adviescommissie van 3 juli 1990.

De gemeente Ukkel, die bij de proef betrokken is omwille
van het trajekt van de trams, verstrekte geen ongunstig
advies voor het idee van deze proef.

Gelet op het gunsrig advies van de Adviescommissie en van
de Stad Brussel, besloot ik de proef uit te voeren en wel
omwille van de volgende redenen :

1. De situatie (voor de proef) was onbevredigend voor alle
weggebruikers.

2. De bestaande situatie betekende voor de MIVB een
belangrijk produktiviteitsverlies op de betrokken lijnen en
verminderde de aantrekkelijkheid van haar net.

3. Er was geen enkele alternarieve opiossing voorgesteld
op korte termijn.

4. De proef liet toe een situatie uit te proberen zonder een
wissel te trekken op de toekomst, met behulp van een
beperkte investering.

5. De proef beantwoordt bovendien aan het verlangen
van de Execurieve om het openbaar vervoer te bevorderen.

De conclusies van dit experiment (einde van de proef:
maart 1991) zullen toelaten de definitieve maatregelen te
bepalen die moeten worden genomen.

L'etude de 1'expert ne put malheureusement se concretiser
a 1'epoque faute d'un pouvoir politique bruxellois autonome,

Aujourd'hui, la situation iristitutionnelle et politique a
change.

Des son investiture. Ie nouvel Executif bruxellois a declare
vouloir accorder une reelle priorite aux transports en com-
mun. Le cas de 1'avenue Legrand et du boulevard de la
Cambre fut considere comme prioritaire.

Le sujet fut inscrit prioritairement a 1'ordre du jour des
travaux de la Commision consultative pour 1'etude et
1'amelioration des transports en commun creee par arrete
royal le 12 juin 1989.

Le 23 avril 1990, la Commission se pencha sur la question
et conclut qu'il etait possible d'ameliorer la situation en
fermant la berme centrale de 1'avenue Louise a hauteur du
boulevard de la Cambre et de 1'avenue Legrand a la
circulation. Seuls les tramways (23-90-93-94) pourraient
franchir la berme centrale, le transit automobile entre le
rond-point de 1'Etoile et la Bascule s'effectuant par d'autres
itineraires.

Sur base d'un dossier technique prepare par 1'Administra-
tion et apres avoir entendu la Ville de Bruxelles et les
communes d'lxelles et d'Uccle, la Commission consultative
reunie le 3 juillet 1990 estima qu'un essai pouvait etre realise
durant une periode de 6 mois a partir du mois de septembre
1990.

Le College des bourgmestre et echevins de la Ville de
Bruxelles, gestionnaire de la voirie a cet endroit, a fait savoir
par lettre du 17 juillet 1990 qu'il avait marque son accord a
propos de cet essai.

La commune d'lxelles, limitrophe de 1'avenue Louise s'est
opposee a 1'essai a 1'occasion de la seance de la Commission
consultative du 3 juillet 1990.

Quant a la commune d'Uccle, concernee par 1'itineraire
des tramways, elle n'a pas emis d'avis defavorable quant a
1'idee d'un essai.

Vu 1'avis favorable de la Commission consultative et de la
Ville de Bruxelles, j'ai decide de mettre en ceuvre 1'essai pour
les raisons suivantes :

1. La situation (avant essai) etait insadsfaisante pour tous
les utilisateurs de la voirie.

2. Cette situation generait pour la STIB une perte impor-
tante de productivite sur les lignes concernees et reduisait
1'attrait de ses lignes.

3. Aucune solution alternative a court terme n'avait ete
proposee.

4. L'essai permettait de tester une situation sans hypothe-
quer 1'avenir et ce, par un montant d'investissement reduit.

5. L'esai correspondait en outre a la volonte exprimee par
1'Executif de favoriser les transports en commun.

Au terme de cet essai (mars 1991), les conclusions de cette
experience permettront de determiner les mesures a prendre
definitivement.

110
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Ik stel vast dat de verantwoordelijkheid voor de bevorde-
ring van het openbaar vervoer — een verantwoordelijkheid
die ik draag — is verzekerd.

De Gewestraad schonk haar vertrouwen aan de Executieve
op 18 oktober 1989 en bekrachtigde daarmee deze optie. Het
gewestelijk belang moet voorrang krijgen. De begrensde
effekten moeten echter tot uiting komen doorheen aange-
paste mechanismen.

Ik betreur het standpunt van de gemeente Elsene voor wat
betreft dit dossier. Ik respecteer evenwel haar standpunt en
draag de volledige politieke verantwoordelijkheid van de
proef die momenteel wordt uitgevoerd. De conclusies ervan
zullen me vertellen of de huidige aanleg moet worden
behouden, gewijzigd, of dient te verdwijnen. Ik vraag echter
de steun van elkeen voor zulke operaties, waar deze ook
noodzakelijk mogen zijn.

Je constate que la responsabilite de favoriser les transports
en commun qui sopt de mon ressort est assuree.

Le Conseil regional, en accordant sa confiance a 1'Executif
Ie 18 octobre 1989, a enterine cette option. L'interet regional
doit primer, tout en veillant a ce que les effets localises
s'expriment par des mecanismes appropries.

J'acte la position de la commune d'lxelles dans cette
affaire. Je respecte son point de vue et j'assume pleinement la
responsabilite politique de 1'essai en cours. Les conclusions
de cet essai me diront si 1'amenagement doit etre maintenu,
amende ou supprime. Je demande a tous leur collaboration
pour mener a bien ce type d'operation ou cela sera neces-
saire.

Vraag nr. 94 van de heer Cools d.d. 14 September 1990
(Pr.) :

De roltrappea in de metro.

De roltrappen in de metro vallen heel dikwijis uit, een
toestand die vele gebruikers en vooral bejaarden stoort.

Kan de heer Minister me zeggen waarom deze roltrappen
zo vaak uitvallen en of er maatregelen worden genomen om
dit in te dijken ? Is het waar dat het materieel niet voldoende
betrouwbaar is ?

Antwoord: Gelet op het potentieel gevaar dat zij kunnen
opieveren in geval van breuk of defekt, zijn de roltrappen
uitgerust met een groot aantal onderdelen en veiligheidscon-
tacten die voor het merendeel reglementair ziJn en de
tijdelijke stilstand van de roltrap veroorzaken zodra een
voorafbepaald, zeifs kortstondig defekt, optreedt. De zeer
talrijke buitendienststellingen worden hoofdzakelijk veroor-
zaakt door kwaad opzet. De duur ervan is evenwel beperkt
omdat het apparaat, na melding van het defekt en tussen-
komst van een MIVB-beambte, opnieuw in dienst kan
worden gesteld.

Om deze intermitterende buitendienststellingen te beper-
ken, werden de laatste generaties roltrappen voorzien van
een bijkomende elektronische uitrusring die zorgt voor de
automatische herindienststelling van het apparaat in geval
van kleine defekten. Er wordt overwogen om de strategische
apparaten van de eerste generaties van een dergelijke uitrus-
ting te voorzien.

Bovendien heeft de MIVB de personeelsleden, die zich
verplaatsen op het net, opgeleid om deze herindienststellings-
operaties te verrichten. Tevens worden de nachtprestaties
van het toezichtspersoneel benut om eike nacht een
maximumaantal roltrappen opnieuw in dienst te stellen. De
MIVB onderzoekt andere opiossingen die de inspanningen
op dit vlak kunnen verhogen, zoals' de drculatie van de
mezzaninebeambten in de stations en de telesignalisade van
de defekten naar de centrale dispatching.

Bepaalde apparaten met ernstigere defekten zijn voor een
langere periode buiten dienst gesteld om een groot onder-
houd te ondergaan (breuk, ouderdom, vandalisme...). Deze
buitendienststellingen die verscheidene weken, zeifs maan-
den duren, beinvloeden aanzienlijk het beschikbaarheidsper-
centage van het park en hebben een nadelige psychologische
invloed op de klienteel. Inderdaad, de gebruiker wordt eike
dag opnieuw gekonfronteerd met de buiten dienst gestelde en
onbeschikbare roltrap die hij wenst te gebruiken!

Question n° 94 de M. Cools du 14 septembre 1990 (Fr.):

Les escalators du metro.

Les escalators du metro tombent tres souvent en panne.
Une situation qui gene de nombreux usagers et en particulier
les personnes agees.

Monsieur le Ministre peut-il m'informer des raisons de ces
pannes frequentes et des mesures qui sont prises pour les
limiter ? Est-il vrai que le materiel ne serait pas suffisamment
fiable?

Reponse: En fonction du danger potenriel qu'ils peuvent
presenter en cas de casse ou d'avarie, les escalators sont
equipes d'un nombre eleve d'organes et de contacts de
securite, pour la plupart reglementaires, qui provoquent la
mise a 1'arret intermittente de 1'appareil des 1'apparition,
meme fugitive, d'une anomalie de fonctionnement predeter-
minee. Ces mises a 1'arret sont fort nombreuses et resultent le
plus souvent d'un acte de malveillance. Leur duree est
cependant limitee car, generalement, des communication de
1'information et intervention d'un propose de la STIB,
1'appareil peut etre remis en service.

Pour limiter ces arrets intermittents, les dernieres genera-
tions d'appareils ont ete equipes d'un equipement electroni-
que complementaire assurant le rearmement automatique de
1'appareil lors d'anomalies benignes et il est envisage d'equi-
per les appareils strategiques des premieres generations d'un
equipement similaire.

En outre, la STIB a ecole le personnel circulant sur le
reseau pour pouvoir effectuer ces operations de rearmement
et met a profit des prestations nocturnes de surveillance pour
remettre chaque nuit en fonction le maximum d'appareils.
Elle etudie d'autres solutions susceptibles d'accrottre i'effort
dans ce sens, telles que la circulation des agents de mezzanine
en station et la telesignalisation des avaries vers le dis-
patching central.

Victimes de pannes plus graves, certains appareils sont ^
1'arret pour une duree beaucoup plus longue afin de realiser
de grosses reparations (casse, vetuste, vandalisme,...). Ces
arrets persistant plusieurs semaines, voire plusieurs mois,
penalisant fortement le taux de disponibilite de 1'ensemble du
pare et ont un impact psychologique nefaste sur la clientele;
1'usager habituel voit chaque jour le meme appareil qu'il
voudrait utiliser a 1'arret et indisponible!
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Om deze als overdreven beschouwde termijnen, die voor-
namelijk voortvloeien uit een te ingewikkelde administratie-
ve procedure, te beperken, heeft de Executieve van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest de MIVB in januari 1990
op mijn initiarief een subsidie toegekend die haar in staat
stelt veel sneller te reageren in geval van defekt.

De toekenning van deze subsidie en de interne reorganisa-
tie van de MIVB-dienst, die belast is met deze uitrusting en
deze subsidie beheert, hebben het mogelijk gemaakt in enkele
maanden tijd het aantal voor langere duur buiten gebruik
gestelde apparaten (kriterium: stilstand > 10 dagen) aan-
zienlijk te verminderen van 20 tot slechts 3 apparaten, of een
klaarblijkelijke verbetering van het beschikbaarheidspercen-
tage met 3%, dat aldus stijgt van 94% tot 97% (ter
informatie: het metro- en premetronet telt vandaag 546
roltrappen).

Deze subsidie zai eveneens de geleidelijke herstelling en
modernisering mogelijk maken van de oudste apparaten van
het park en zai er zonder enige twijfel toe bijdragen, de
betrouwbaarheid van al de roltrappen van het park te
waarborgen.

Pour remedier a ces durees jugees excessives et qui
resultaient essentiellement d'une procedure administrative
beaucoup trop lourde, 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale, a mon initiative, a octroye a la STIB, en janvier
1990, une dotation lui permettant de reagir beaucoup plus
rapidement en cas de panne.

L'octroi de cette dotation et la reorganisation interne du
service STIB en charge de ces equipements et qui gere
1'utilisation de cette dotation ont permis de reduire conside-
rablement, en quelques mois. Ie nombre d'appareils a 1'arret
longue duree (critere: arret > 10 jours) de 20 a 3 appareils
seulement, soit un gain du taux de disponibilite apparente de
3 %, passant ainsi de 94 a 97% (pour information, Ie reseau
metro et premetro compte a ce jour 546 appareils).

Cette dotation permettra aussi la reparation et la renova-
tion progressives des appareils les plus anciens du pare et
contribuera certainement a maintenir la fiabilite de 1'ensem-
ble de celui-ci.

Vraag nr. 96 van de heer Roelants du Vivier d.d. 14 Septem-
ber 1990 (Fr.):

Tramhalte Koningsstraat/Kolooienstraat.

Tijdens de zomerperiode ondervonden de gebruikers van
de trams 92, 93 en 94 tijdelijk ongemak, als gevolg van de
vervanging van de tramsporen in de Koningssttaat, ter
hoogte van het kruispunt van de ader met de Kolonien- en
Wetstraat. Na afloop van de werken, sloeg het ongemak van
de gebruikers om in verbijstering, toen ze vaststelden dat de
verdwijning van de ophoging in het midden, in de Konings-
straat, hun verplichtte op de plaats waar het haltebord staat
plots en zonder de minste bescherming het voetpad te
verlaten en de straat over te steken om de tram te nemen.

Kan de Minister, gelet op de dichtheid van het autoverkeer
in deze ader en wetende dat de gebruikers van de tram zich
geen martelaar geroepen voelen, deze laatsten geruststellen
door hen mee te delen dat er, in voorkomend geval, aan de
betrokken halten verkeerslichten met afstandbediening wor-
den geplaatst ?

Antwoord: De vraag van het geachte lid lijkt sterk op de
vraag van mevrouw Nagy van 20 november 1989. Ik nodig
het geachte lid dan ook uit om mijn antwoord te raadplegen
op die vraag. Het werd gepubliceerd in het bulletin van de
Vragen en Antwoorden nr. 2 van 6 februari 1990, bladzijden
82 en 83.

Question n° 96 de M. Roelants du Vivier du 14 septembre
1990 (Fr.) :

Arret de tram rue Royale/rue des Colonies.

Lors de la periode estivale, les usagers des trams 92, 93 et
94 ont subi des inconvenients passagers dus au remplace-
ment des rails de tram rue Royale, a hauteur du croisement
de cette artere avec la rue des Colonies et la rue de la Loi. A
1'issue des travaux, la gene des usagers s'est muee en
consternation en constatant que la disparition du terre-plein
central, rue Royale, les obligeait a quitter precipitamment Ie
trottoir, depourvu d'abri, ou se trouve Ie signal d'arret, et a
traverser la chaussee pour atteindre Ie tram.

Compte tenu de la densite de la circulation automobile sur
cette artere, et sachant que les usagers du tram n'ont nulle
vocation au martyre. Monsieur Ie Ministre pourrait-il rassu-
rer ces derniers en leur faisant savoir, Ie cas echeant, que des
feux commandes a distance seront places en amont des arrets
concernes ?

Reponse: La quesion de 1'honorable membre etant sem-
blable a celle posee par Madame Nagy Ie 20 novembre 1989,
je 1'invite a consulter la reponse que j'y ai apportee et qui a
ete publiee dans Ie bulletin des Questions et Reponses n° 2 du
6 fevrier 1990, pages 82 et 83.

Vraag nr. 97 van de heer Roelants du Vivier d.d. 14 Septem-
ber 1990 (Fr.) :

Snelheidsbeperking tot 50 km/u.

De Franse Eerste Minister stelde onlangs een verlaging
voor van de maximaal toegelaten snelheid in de stad en op de
autosnelweg, hetgeen, volgens de heer Rocard « zou toela-
ten, zonder vermindering van de koopkracht, de oliefactuur
te verlagen, mensenlevens te redden en de vervuiling aanzien-
lijk te beperken »,

Hoe dan ook, de Franse regering besloot tot een geleide-
lijke invoering van de snelheidsbeperking in de stad tot
50 km/u, her initiatief aan de burgemeesters latend.

Question n° 97 de M. Roelants du Vivier du 14 septembre
1990 (Fr.):

Limitation de vitesse a 50 km/h.

Le Premier Ministre francais a recemment suggere un
abaissement des vitesses maximum autorisees en ville et sur
autoroute, ce qui, selon M. Rocard, « permettrait, sans
amputation du pouvoir d'achat, de reduire la facture petro-
liere, sauverait des vies humaines et limiterait sensiblement la
pollution ».

En tout etat de cause, une introduction progressive de la
limitation de vitesse en ville a 50 km/h a ete decide par le
gouvernement francais, qui en a laisse 1'initiative aux maires.
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Had de heer Minister, die zeker op de hoogte werd
gebracht van deze welgekomen evolutie op het ogenblik dat
de energiebesparing opnieuw het gespreksonderwerp van de
dag is, contacten met het Ministerie van Verkeerswezen van
de federale regering ten einde de maatregelen te onderzoeken
die de verkeerssnelheid in het Brusselse Gewest moeten
verlagen?

Antn'oord: Ik heb de eer het geachte lid in te lichten over
de volgende elementen.

De Interministeriele Confereiitie van Verkeerswezen en
Infrastructuur heeft de problematiek van de snelheidsbeper-
kingen besproken tijdens haar zitting van 18 September
1990.

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest neemt deel aan die
interministeriele conferentie.

De conferentie heeft besloten om een werkgroep op te
richten die zai worden gevormd door vertegenwoordigers
van de verschillende gewesten en van de betrokken admini-
straties. Deze werkgroep zai worden belast met de behande-
ling van het probleem van de snelheidsbeperkingen.

Ik ben niet gekant tegen de beperking van de snelheid in de
stad tot 50 km/u. Eike snelheidsbeperking moet evenwel
plausibel zijn. Het is volkomen zinloos over te gaan tot een
snelheidsbeperking indien geen enkele kontrole wordt uitge-
voerd en indien de wegen zodanig zijn aangelegd dat de reele
snelheid heel wat hoger ligt dan de toegelaten snelheid.

Verschillende Europese steden en agglomeraties treffen
maatregelen voor de beperking van het autoverkeer. Dankzij
een aantal aanlegwerken worden de automobilisten verplicht
om tegen een bepaalde snelheid te rijden die de toegelaten
snelheid niet overrreft.

Ik denk niet dat snelheidsbeperkingen alleen het gedrag
van de automobilisten zullen wijzigen. Er zullen daarom op
heel het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Ge-
west de nodige aanlegwerken moeten worden uitgevoerd.

Men moet realistisch zijn. Al deze aanlegwerken kunnen
niet in een jaar worden uitgevoerd. Bij de verdediging van de
begroting 1991 zai ik aan de Raad mijn investeringspro-
gramma voorstellen evenals de heraanlegprojekten die er
zullen moeten toe bijdragen dat de automobilisten hun
snelheid onder controle houden.

Graag voeg ik hieraan nog toe dat een snelheidsmatiging
niet enkel bijdraagt tot een vermindering van het energiever-
bruik maar tevens de veiligheid van het verkeer verhoogt en
de stad heel wat gastvrijer maakt.

Vraag nr. 98 van de heer Roelants du Vivier d.d. 20 Septem-
ber 1990 (Fr.) :

Schooamaken van de MIVB-voertuigen.

De heer Minister zai met mij vaststellen dat de netheid,
binnen en buiten, van de MIVB-voertuigen (bussen, trams en
metrostellen) waarmee men reizigers vervoert veel te wensen
overlaat, niet zozeer te wijten aan het gedrag van de reizigers,
maar wel aan het niet vaak genoeg reinigen van het rollend
materieel.

Kan de heer Minister me zeggen hoe vaak deze voertuigen
binnen en buiten worden schoongemaakt en of het aantal
reinigingsbeurten de jongste vijf jaar is gestegen of gedaald ?

Monsieur Ie Ministre, qui a certainement etc informe de
cette evolution bienvenue a 1'heure ou 1'economie d'energie
revient a 1'ordre du jour, a-t-il eu des contacts avec Ie
Ministre des Communications du gouvernement federal afin
d'examiner les mesures propres a reduire la vitesse automo-
bile dans la Region de Bruxelles?

Repoase: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

Le Comite interministeriel des Communications et de
1'Infrastructure, reuni en seance du 18 septembre 1990, a
aborde la problematique des limitations de vitesse.

La Region de Bruxelles-Capitale est associee a cette
conference interministerielle.

La conference a decide de creer un groupe de travail
compose de representants des differentes regions et des
administrations concernees pour trailer le probleme des
limitations de vitesse.

A titre personnel, je ne suis pas oppose a la limitation de
vitesse en ville a 50 km/h. Cependant, toute limitation de
vitesse doit etre plausible. U ne sert a rien de limiter la vitesse
si, d'une part, aucun controle n'est pratique et si, d'autre
part, 1'amenagement de la voirie est tel que la vitesse reelle est
largement superieure a la vitesse autorisee.

Plusieurs villes et agglomerations en Europe commencent a
mettre en oeuvre des politiques de moderation du trafic
automobile. Grace a des amenagements physiques, les auto-
mobilistes sont contraints de rouler a une vitesse determinee
qui ne depasse pas la vitesse autorisee.

J'ai tendance a croire que la seule instauration des
limitations de vitesse ne modifiera pas les comportements.
Des lors, des amenagements doivent etre realises sur 1'ensem-
ble du territoire de la Region de Bruxelles-Capitale.

II convient cependant d'etre realiste. Ces amenagements
physiques ne peuvent etre tous realises en une annee. Lors de
la defense du budget 1991, je presenterai au Conseil mon
programme physique et les projets de reamenagement qui
doivent induire un comportement du controle de la vitesse
par les automobilistes.

J'ajoute en outre que si la moderation de la vitesse amene
une diminution de la consommation de 1'energie, elle a un
autre avantage, celui de securiser les deplacements et de
rendre la ville plus conviviale.

Question n" 98 de M. Roelants du Vivier du 20 septembre
1990 (Fr.):

Nettoyage des vehicules de la STIB.

Monsieur le Ministre voudra bien constater avec moi que
la proprete interieure et exterieure des vehicules (bus, trams,
voitures de metro) de la STIB transportant des voyageurs
laisse beaucoup a desirer, non pas tant par le comportement
des usagers que vraisemblablement par un nettoyage trop
peu frequent du materiel roulant.

Monsieur le Ministre pourrait-il m'informer de la frequen-
ce du nettoyage exterieur et interieur de ces vehicules, et si
cette frequence s'est accrue ou a diminue au cours des cinq
dernieres annees ?
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Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in te lichten over
de volgende elementen.

Tramrijtuigen.

Dagelijks :
— grof vuil verwijderen in reizigerscompartiment;
— oppervlakkige reiniging van de stuurpost.

Om de 1000 km (± wekelijks) :
— stofzuigen van vioer reizigersafdeling en stuurpost;

— reinigen van stuurpost, armleuningen, zitbanken;
— verstuiven van ontsmettingsprodukt (= Citramide);
— voorruiten reinigen;
— vandalisme hersrellen (graffiti verwijderen, ingesneden

zitbanken).

Om de 2000 km (± om de 2 weken):
— wekelijks onderhoud;
— buitenwas;
— volledige binnenwas (ruiten, ornlijstingen, deuren,

deurkasten noodgrepen, handgrepen, achteruitkijkspie-
gels, zijwanden, plinten).

Om de 8000 km (± om de 2 maanden):
— stofzuigen onder zitbanken;
— stofzuigen in kasten.

Volgens staat:
— buitenwas;
— overdreven vandalisme;
— voorruiten.

N.B. : Een gebrek aan personeel laat ons niet altijd toe de
tweewekelijkse reiniging strikt na te leven. Op basis van de
beschikbaarheid van de rijtuigen worden gedurende het
jaarlijks veriof een zeker aantal ervan in de. werkplaats van
de Antwerpsesteenweg zeer grondig gereinigd (plafond inbe-
grepen). Deze planning onderging geen noemenswaardige
wijziging gedurende de laatste 5 jaar.

Metrorijtuigen

Dagelijks:
— oprapen van papier.

Om de 2 dagen:
— binnenkant borstelen;
— buitenwas (car-wash).

Om de 2 weken :
— buitenwas + stuurpost.

Maandelijks :
— binnenwas met water.

Driemaandelijks:
— verwijderen graffiti.

Jaarlijks :
— volledige binnenwas.

Om de 3 jaar :
— volledige binnenwas + zetels.

N.5. : De frequentie werd de laatste 5 jaar niet gewijzigd
maar de werken werden gerationaliseerd.

Repoase : J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

Voitures de tramway.

Jouraellement:
— enlevement des detritus du compartiment voyageurs;
— nettoyage sommaire du poste de conduite.

Tbus les 1000 km (± hebdomadairement):
— aspiration plancher compartiment voyageurs et poste de

conduite;
— nettoyage poste de conduite, accoudoirs, sieges;
— pulverisation de disinfectant (= Citramide);
— nettoyage pare-brise;
— reparation vandalisme (enlevement graffiti, coupures

dans les sieges);

Tous les 2000 km (± bimeasuel):
— entretien hebdomadaire;
— lavage exterieur;
— lavage complet interieur (vitres, chassis, portes, armoires

de portes, poignees de secours, mains-courantes, retrovi-
seurs, parois laterales, plinthes).

Tbus les 8000 km (± tons les 2 mois):
— aspiration des sieges;
— aspiration dans les armoires.

D'apres I'etat de proprete :
— lavage exterieur;
— vandalisme excessif;
— pare-brise.

N.B. : Un manque de personnel ne permet pas toujours a
la STIB de respecter scrupuleusement 1'entretien bimensuel.
Sur base de la disponibilite des voitures pendant la periode
des vacances annuelles, un certain nombre de celles-ci
passent a 1'atelier de la chaussee d'Anvers pour un nettoyage
interieur tres approfondi (plafond y compris). II n'y a pas eu
de modification notoire quant a ce planning durant les cinq
dernieres annees.

Voitures de metro

Journellement:
— ramassage des gros papiers.

Tbus les 2 jours :
— balayage interieur;
— lavage exterieur (car-wash).

Tons /es IS jours :
— lavage exterieur + poste de conduite.

Mensuellement:
— lavage interieur a 1'eau.

Trimestriellement:
— nettoyage graffiti.

Annuellement:
— nettoyage interieur complet.

Tbus /es 3 ans :
— nettoyage interieur complet + sieges.

N.B. : II n'y a pas eu de changement de frequence depuis
5 ans mais les travaux ont ete rationalises.
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Autobussen.

Dagelijks:
— binnenkant stofzuigen.

Buitenwas:
— in functie van de weersomstandigheden (bv. dagelijks bij

slecht weer of na sneeuwval).

Stuurposr, voorruit, rui'ten, zetels :
— een speciale campagne werd gestart in 1987 (zie label in

bijiage).

Autobus.

Journellement:
— aspiration interieure.

Lav age exterieur:
— est fonction des conditions atmospheriques (p. ex. Jour-

nellement en cas d'intemperies ou apres periodes de chute
de neige).

Poste de conduits, pare-brise, vitres, sieges :
— une campagne speciale a ete entamee en 1987 (voir

tableau en annexe).

Buitenwas
Binnenwas
Stuurpost/voorruit
Ruiten
Stoelen

1986

43.387
812

—
—
—

1987

47.164
1.040
2.000
—
—

1988

42.702
1.659

11.030
2.367
1.035

1989

44.709
1.509

13.028
2.152

965

1990
(9 maanden)

(9 mois)

29.022
1.307
8.880
1.584

717

Lavage
Lavage

Poste de conduite/pare-brise

exterieur
interieur

Vitres
Sieges

Aantal autobussen 525 506 504 500 497 Nombre d'autobus

U zult het met mij erover eens zijn dat de MIVB
aanzienlijke inspanningen levert voor wat betreft de planning
van de evolutie van haar materieel.

De maatschappij moet enkel nog een inspanning leveren
op het vlak van de informatie van haar klienteel. Het
klienteel moet namelijk worden aangespoord tot eerbied
voor de stedelijke vervoermiddelen.

Ik meen echter dat de beheersovereenkomst hiertoe zai
bijdragen.

Vous reconnaltrez avec moi que la STIB fait un effort
majeur de planification de 1'evolution de son materiel.

II reste qu'un effort de communication est a faire par la
STIB pour sensibiliser les clients au respect de 1'environne-
ment des moyens de transports urbains.

Le contrat de gestion permettra, ]'e crois, de favoriser ce
type de demarche.

Vraag nr. 100 van de heer Roelants du Vivier d.d. 21 Sep-
tember 1990 (Pr.) :

« Zwart punt » op de steenweg op Charleroi.

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 57 van
11 mei 1990 onderstreepte de heer Minister terecht dat « (...)
opiossingen moeten worden gevonden om het verkeer te
verbeteren op de steenweg op Charleroi, tussen het Stepha-
nieplein en de Defacqzstraat. Ook deze plaats is een echt
zwart punt».

Aangezien ik een van diegenen ben die op eigen kosten de
commerciele traagheid naga van de voertuigen van de MIVB
op dit bij'zonder onaantrekkelijk stuk van ons regionaal net,
zou ik het op prijs stellen te vernemen of de bereidheid om dit
zwarte punt uit de wereld te helpen, zoals dit door de heer
Minister duidelijk werd gesteld, door de MIVB voor haar
rekening werd genomen en of concrete maatregelen worden
gepland en voor wanneer ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid in te lichten over
de volgende elementen.

In haar investituutverklaring bevestigde de Executieve dat
de as Stalle-Louiza-Regentschap-Koning moest worden be-
schouwd als een pilootlijn voor het tramverkeer.

Question n° 100 de M. Roelants du Vivier du 21 septembre
1990 (Fr.) :

« Point noir » de la chaussee de Charleroi.

Dans sa reponse a ma question ecrite n° 57 du 11 mai
1990, M. le Ministre soulignait avec raison que « des
solutions doivent (...) etre mises en ceuvre pour ameliorer la
circulation dans la chaussee de Charleroi, entre la place
Stephanie et la rue Defacqz. II s'agit la d'un veritable point
noir ».

Etant de ceux qui verifient a leurs depens la faible vitesse
commerciale des vehicules de la STIB sur ce troncon particu-
lierement defavorise de notre reseau regional, il me serait
agreable de savoir si la volonte d'eliminer ce point noir,
clairement exprimee par M. le Ministre, a ete reprise a son
compte par la STIB, si des mesures concretes sont envisagees,
et a quelle echeance ?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

Dans sa declaration d'invesriture, 1'Executif a affirme que
1'axe Stalle-Louise-Regence-Royale devait etre considere
comme un axe pilote pour la circulation des tramways.
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Dit beginsel werd op 8 oktober 1990 goedgekeurd door de
leden van de Adviescommissie voor de Studie en de Verbete-
ring van het Openbaar Vervoer.

Het vak met de Charleroisesteenweg en de Louizahals zai
bijgevolg moeten worden aangepast zodat het verkeer van
het openbaar vervoer er gemakkelijk zou kunnen verlopen.

De studie van dit vak moet ter advies worden voorgelegd
aan de bovengenoemde Adviescommissie. Het Gewest zai de
maatregelen moeten doorvoeren die zullen worden voorge-
steld. Het gaat hier immers om een gewestelijke weg. Toch
zullen de gemeenten ter zake worden gehoord. Dit wordt
immers voorzien in het koninklijk besluit tot oprichting van
de Adviescommissie.

Ik ben vast van plan om dit zwart punt te laten verdwijnen
van het net van het openbaar vervoer en zai in die zin
voorstellen doen voor het einde van dit jaar.

Verschillende zwarte punten waarnaar ik verwees in mijn
antwoord op uw vraag nr. 57 zijn reeds van de baan.

De behandeling van deze problemen is niet eenvoudig. Ik
zai echter alles in het werk stellen om ter zake resultaten te
bereiken.

Ce principe a ete approuve par les membres de la
Commission consultative pour 1'Etude et 1'Amelioration des
Transports en commun, reunie Ie 8 octobre 1990.

Le troncon reprenant la chaussee de Charleroi et Ie goulet
Louise devra done etre traite de maniere a permettre une
circulation aisee des transports publics.

L'examen de ce troncon doit etre soumis a 1'avis de la
Commission consultative precitee. II appartient a la Region
de mettre en oeuvre les mesures qui seront proposees etant
donne qu'il s'agit d'une voirie regionale. Cependant, les
communes concernees seront entendues comme le prevoit
1'arrete royal creant la Commission consultative.

J'ai la ferme volonte d'eliminer ce point noir du reseau des
transports en commun et ferai des propositions dans ce sens
avant la fin de cette annee.

Plusieurs points noirs auxquels je faisais allusion dans ma
reponse a votre question n° 57 ont deja ete elimines.

Le traitement de ces questions n'est pas simple. Je mettrai
tout en oeuvre pour obtenir des resultats.

Vraag nr. 101 van de heer Roelants du Vivier d.d. 21 Sep-
tember 1990 (Fr.) :

Algernons vrijkaartea.

Op 13 September 1990 besloot de Gewestexecutieve om,
vanaf 1 januari 1991, « aan het personeel van het Ministerie
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en van de parastata-
len algemene vrijkaarten te verstrekken voor het net van de
MIVB in het kader van de sectoriele sociale programmering
1989-1990. Hiermee worden de vervoerkosten van de amb-
tenaren van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest terugbetaald ».

Deze beslissing, genomen op initiatief van de heer Minis-
ter, is zonder enige twijfel welkom in het kader van het beleid
van de Executieve dat erop gericht is voorrang te verlenen
aan het openbaar vervoer.

Het wekt echter verbazing dat deze vrijkaarten enkel
gelden voor de Brusselse intercommunale vervoermaatschap-
pij, terwiji in het Gewest ook de NMBS en de NMVB aan-
wezig zijn en dat het gebruik van de lijnen van deze maat-
schappijen en van deze van de MIVB geldt voor het vervoer
van de beambten van het Ministerie van het Brusselse
Gewest. Er bestaat trouwens een gemeenschappelijk abonne-
ment voor deze drie maatschappijen, gewoonlijk MTB-
abonnement genoemd, dat de houders ervan toelaat zich in
het Brusselse Gewest te verplaatsen in de voertuigen van de
MIVB, NMBS en NMVB.

Dacht de heer Minister eraan de agenten van het Ministe-
rie van het Brusselse Gewest en de regionale parastatalen een
MTB-vrijkaart toe te kennen en, zo ja, waarom kan dit niet
worden gerealiseerd ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid in te lichten over
de volgende elementen.

Als Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
belast met Openhare Werken en Verkeerswezen, oefen ik de
voogdij uit over de MIVB, de enige openbare maatschappij
van openbaar vervoer van het Gewest.

Question n° 101 de M. Roelants du Vivier du 21 septembre
1990 (Fr.):

Libres parcours generaux.

L'Executif de la Region de Bruxelles a decide, le 13 sep-
tembre 1990, d'accorder a partir du 1° janvier 1991 « des
libres parcours generaux sur le reseau de la STIB au
personnel du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale et
des parastataux et ce, dans le cadre de la programmation
sociale sectorielle 1989-1990 accordant le remboursement
des frais des deplacement aux agents du Ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale ».

Cette decision, prise a 1'initiative de M. le Ministre, est
sans aucun doute bienvenue dans le cadre de la politique de
1'Executif visant a accorder la priorite aux transports en
commun.

II est neanmoins etonnant que ce libre parcours ne
concerne que la seule societe des transports intercommunaux
de Bruxelles, alors que la Region est egalement desservie par
la SNCB et la SNCV, et que 1'utilisation tant des lignes de ces
societes que de celles de la STIB concerne les deplacements
des agents du Ministere de la Region de Bruxelles. II existe du
reste un abonnement commun a ces trois societes, usuelle-
ment appele « abonnement MTB », qui permet a ses titulai-
res de circuler dans les limites de la Region de Bruxelles sur
les vehicules de la STIB, de la SNCB et de la SNCV.

Monsieur le Ministre a-t-il envisage d'accorder aux agents
du Ministere de la Region de Bruxelles et des parastataux
regionaux un libre parcours « MTB », et si oui, quelles sont
les raisons qui en empechent la concretisation ?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

En tant que Ministre de la Region de Bruxelles-Capitale,
charge des Travaux publics et des Communications, j'exerce
un pouvoir de tutelle sur la seule societe publique de
transport en commun de la Region qui est la STIB.
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Ter herinnering ; de NMBS blijft onder nationale voogdij
en de NMVB is opgesplitst in twee entiteiten. De ene hangt af
van het Vlaamse Gewest, de andere van het Waalse Gewest.

Het is in dit verband dat ik kontakt heb opgenomen met de
MIVB om vrijkaarten te verkrijgen voor het gewestelijk
personeel.

Deze kontakten hebben geleid tot het akkoord dat u kent
en dat toelaat aan die personeelsleden algemene vrijkaarten
te verstrekken voor het hele net van de MIVB.

Het akkoord voorziet dat de bedoelde administraties aan
de MIVB voor het geheel van de betrokken ambtenaren een
bedrag zullen betalen dat overeenstemt met de helft van de
eenheidsprijs. Hierdoor zai de MIVB geen omzetverlies
lijden.

U wijst me — terecht — op het bestaan van een gemeen-
schappelijk abonnement voor de NMBS, de NMVB en de
MIVB dat gewoonlijk «MTB-abonnement» wordt
genoemd.

De procedure, die werd overeengekomen met de MTVB,
stelt eike ambtenaar van het departement, die over zo'n
abonnement zou willen beschikken, in de mogelijkheid om
zich individueel aan te bieden bij de maatschappij en er, mits
betaling van een supplement, het bedoelde abonnement te
verkrijgen. Eike andere opiossing vereist lange en ingewik-
kelde onderhandelingen met de andere vervoermaatschap-
pijen en zou de promotie van het gewestelijk openbaar
vervoer bij het personeel van het Ministerie van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest op ongepaste wijze vertragen.

Al deze maatregelen zullen het aandeel van het openbaar
vervoer in de verplaatsingen woonplaats-arbeidsplaats be-
duidend doen toenemen.

Zij passen volkomen in het kader van de wil van de
Executieve om voorrang te verlenen aan dit vervoermiddel.

Pour rappel, la SNCB reste sous tutelle nationale et la
SNCV est scindee en deux entires, 1'une dependant de la
Region flamande, 1'autre de la Region wallonne.

C'est dans ce contexte que j'ai pris contact avec la STIB,
afin de pouvoir disposer de libres parcours pour Ie personnel
regional.

Ces contacts ont abouti a 1'accord que vous connaissez et
qui permet d'accorder a ce personnel, des libres parcours
generaux sur 1'ensemble du reseau de la STIB.

L'accord prevoit que les administrations visees paieront a
la STIB un montant egal a la moitie du prix unitaire, pour
1'ensemble des agents concernes. Cette methode permet a la
STIB de ne pas enregistrer de chute de recette a cette
occasion.

D'autre part, vous me signalez a juste titre 1'existence d'un
abonnement commun aux trois societes SNCB, SNCV et
STIB, usuellement appele abonnement MTB.

La procedure mise au point avec la STIB permet qu'indivi-
duellement, les agents du departement qui souhaiteraient
disposer d'un tel abonnement, se presenteraient aupres de la
societe et obtiendraient, des lors, moyennant supplement a
leur charge, ledit abonnement. Toute autre solution impose
une negociation longue et laborieuse avec les autres societes
de transport et retarderait de facon inadequate la mise en
osuvre de la promotion des transports publics regionaux
aupres du personnel du Ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale.

L'ensemble de ces mesures sera de nature a augmenter de
maniere significative la part assuree par les transports en
commun dans les relations domicile-travail.

Elles s'inscrivent radicalement dans la volonte de I'Execu-
tif de dormer la priorite a ce mode de deplacement.

Vraag nr. 103 van mevrouw Nagy d.d. 25 September 1990
(Fr.) :

Toegankelijkheid van de trams voor de ouders met baby
en kinderwagen.

Aansluitend op de vraag van de heer Adriaens in verband
met de toegankelijkheid van de trams voor de personen met
beperkte bewegingscapaciteit wens ik de Minister vragen te
stellen over de opiossingen van de MIVB voor de problemen
van de ouders met baby en kinderwagen.

Het systeem om de deuren te sluiten waarmee de MIVB
haar trams uitrust, maakt deze moeilijk toegankelijk.

Kan de geachte Minister me zeggen :
1. of de nieuwe trams die de MIVB bestelde, uitgerust zijn

met een ander systeem om de deuren te sluiten;
2. of de MTVB eraan denkt de voertuigen die in dienst zijn te

verbeteren door de toegankelijkheid te vergroten ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid in te lichten over
de volgende elementen.

Het deursluiringssysteem waarmee de trams van de MTVB,
die in gebruik zijn, zijn uitgerust, stemt overeen met het
Amerikaanse « PCC »-ontwerp dat werd overgenomen voor
de generatie voertuigen die vanaf 1950 in Belgie zijn
gebouwd.

Question n° 103 de M°" Nagy du 25 septembre 1990 (Fr.) :

L'accessibility des trams aux parents avec bebe et poas-
sette.

Complementairement a la question de M. Adriaens,
concernant 1'accessibilite des trams aux personnes a mobilite
reduite, je souhaite interroger Ie Ministre sur les solutions
apportees par la STIB aux problemes rencontres par les
parents avec bebe et poussette.

Le systeme de fermetures des portes utilise par la STIB
pour equiper ses tramways rend ceux-ci difficilement accessi-
bles.

L'honorable Ministre peut-il me dire :
1. si les nouveaux trams commandos par la STIB) seront

munis d'un systeme different d'ouverture des portes;
2. si la STIB envisage d'ameliorer les vehicules en service en

les dotant d'un acces ameliore ?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

Le systeme de porte equipant tous les tramways encore en
service a la STIB est conforme au concept americain « PCC »
qui a ere adopte pour la generation de voitures construites en
Belgique a partir de 1950.
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Eike deur is verdeeld in twee halve deuren die van elkaar
gescheiden zijn door een brede middenpost die de vrije
doorgang meet beperken.

Eike halve deur wordt gesloten door twee kleine vieugel-
deuren die bij de opening naar binnen draaien in twee
ruimten die speciaal hiertoe zijn voorzien, op een van de
buitenste zijden van het deurgat, enerzijds, en achter de
middenpost, anderzijds.

Een wijziging van dit systeem zou zeer duur zijn en de
moeilijkheid van het bestaan van trappen geenszins opiossen.

De nieuwe aangekochte trams zijn evenwel zodanig ont-
worpen dat zij een doorlopende lage vioer bezitten en zo de
toegankelijkheid verbeteren voor de reizigers met een be-
perkte mobiliteit, ingevolge een fysische handicap of omwille
van het feit dat zij gehinderd worden door een kinderwagen
of een ander voorwerp.

Deze voertuigen zullen worden uitgerust met dezelfde
deuren als de metrostellen en zullen een vrije doorgang
bieden van minsten 1.300 mm met in het midden enkel een
leuning met een diameter van 40 mm en bestemd voor het
instappen van bejaarden.

De deuren zullen slechts worden uitgerust met twee brede
vieugeldeuren die zich zullen openen naar buiten en zich
tegen de zijkant van het voertuig zullen plaatsen om het hele
deurgat vrij te maken.

De beslissing om nieuwe trams te bestellen is een uiting
van mijn verlangen om het komfort en de veiligheid van de
reizigers te verbeteren en het in- en uitstappen te versnellen.
Hierdoor kan namelijk de bedrijfssnelheid aanzienlijk wor-
den opgevoerd.

Chaque baie de porte y est divisee en deux demi-baies
separees par un large montant central qui a pour effet de
reduire 1'espace libre de passage.

Chaque demi-baie est fermee par deux perils battants qui,
lors de 1'ouverture, se rabattent a 1'interieur dans des
logements situes, d'une part, sur un des cotes extremes de la
baie et, d'autre part, derriere Ie montant central.

Une modification de cette disposition serait tres couteuse
et n'apporterait pas de solution a la difficulte nee de
1'existence de marches.

En revanche, les nouveaux tramways seront acquis selon Ie
systeme revolutionnaire du plancher bas integral, de facon a
faciliter 1'acces des vehicules aux personnes dont la mobilite
est reduite, soit par suite d'un handicap physique, soit
lorsqu'elles sont encombrees par une poussette ou autre
objet.

Dans ces voitures, les portes seront du meme type que
celles du metro et auront une ouverture libre d'au moins
1.300 mm avec, au milieu, uniquement une main-courante
de 40 mm de diametre destinee a faciliter la montee aux
personnes agees.

Elles ne comporteront que deux larges battants qui
s'ouvriront vers 1'exterieur et se rabattront sur les flancs du
vehicule de facon a decouvrir 1'ensemble de la baie.

La decision de commander des nouveaux trams repond a
ma volonte d'ameliorer Ie confort et la securite des clients,
mais aussi d'accelerer 1'embarquement et Ie debarquement,
gage d'une augmentation sensible de la vitesse commerciale.

Vraag nr. 104 van de heer Cornelissen d.d. 27 September
1990 (Fr.) :

De weigering van de MTVB een tweede duplicaat van een
MTB-abonaemeat toe te kenaen.

In de rubriek lezersbrieven van een Brussels dagblad
verscheen onlangs de verontwaardigde brief van een gebrui-
ker die zich een MIVB-jaarabonnement had aangeschaft en
die, tot twee keer toe, het slachtoffer was van een portefeuil-
lediefstal, waarbij tegelijkertijd ook het abpnnement in
kwestie verdween.

De eerste maal, verkreeg hij een duplicaat tegen betaling
van 330 fr. ter dekking van de administratieve kosten. De
tweede keer weigerde de MIVB gewoonweg een tweede
duplicaat af te leveren, hetgeen voor de gebruiker een verlies
betekende van zes maand abonnement, dat wil zeggen
± 4675 fr.

Dit is geen alleenstaand geval.

Ik begrijp de MIVB die, met het oog op doeltreffendheid,
zich inspant de administratieve rompslomp in te dijken, maar
ik aanvaard niet dat in dergelijk geval de gebruikers ten
onrechte door de vervoersmaatschappij worden benadeeld.

Neemt de heer Minister zich voor een initiatief te nemen en
de MIVB ertoe aan te sporen haar reglement ter za'ke te
veranderen om tot een minder bureaucratische toepassing
ervan te komen?

Question n° 104 de M. Cornelissen du 27 septembre 1990
(Fr.):

Refus de la STIB d'accorder un deuxieme duplicata de
I'abonnement MTB.

Le courrier des lecteurs d'un quotidien bruxellois publiait
recemment la lettre indignee d'un usager qui avait opte pour
un abonnement annuel de la STIB et qui a ete, deux fois, la
vicrime d'un vol de portefeuille, entramant de facto la
disparition simultanee du dit abonnement.

La premiere fois, il a pu obtenir un duplicata moyennant le
paiement d'une somme de 330 F censee couvrir les frais
admimstratifs. La deuxieme fois, la STIB a purement et
simplement refuse de refaire un deuxieme duplicata, ce qui a
implique pour 1'usager une perte de six mois d'abonnement,
soit 1'equivalent de ± 4.675 F.

Ce cas n'est pas isole.

Si je puis comprendre que la STIB, dans un souci d'efficaci-
te, s'efforce de reduire les operations administratives, je ne
puis par centre accepter que dans un cas comme celui-ci des
usagers se trouvent injustement leses par la societe de
transports.

Monsieur le Ministre compte-t-il prendre une initiative
pour inviter la STIB a changer sa reglementation en la
matiere en vue d'en arriver a une application moins bureau-
cratique?

Ill
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Aatwoord: Ik bevestig het geachte lid dat er maar
eenmaal een dubbel wordt afgeleverd van een jaarabonne-
ment gedurende de geldigheidsduur van twaalf maanden.

De aandacht van de klant wordt op deze clausule geves-
tigd:
a.) door de informatie bij de aankoop;
b) bij de opstelling van het dubbel door het dokument voor

de melding van het verlies.

De prijs van dat dubbel bedraagt, in tegenstelling tot
datgene wat de reiziger beweert, 300 fr. Hieraan kunnen
eventueel nog 20 fr. worden toegevoegd voor de aankoop
van een nieuwe validatiekaart.

Door de beperking tot een exemplaar wil men vanzelfspre-
kend eike vorm van bedrog vermijden.

Ik wijs er het geachte lid bovendien op dat de MTVB een
van de weinige Europese netten is die in dergelijke gevallen
een dubbel aflevert.

Reponse : Je confirme a 1'honorable membre qu'un dupli-
cata d'abonnement annuel n'est delivre qu'une seule fois au
cours des douze mois de validite.

Cette clause est signalee au client au moment:

a) de 1'achat au moyen des documents d'informations;
b) de la confection du duplicata au moyen du document de

declaration de perte.

Le prix de ce duplicata, contrairement aux affirmations du
voyageur, est de 300 F et eventuellement de 20 F pour
1'acquisition d'une nouvelle carte de validation.

La limitation a un seui exemplaire est motivee pour des
raisons evidentes d'abus de fraude en la matiere.

Nous tenons a vous signaler que la STIB est un des rares
reseaux europeens a delivrer un duplicata en pareilles
circonstances.

Vraag nr. 105 van de heer Cornelissen d.d. 27 September
1990 (Fr.) :

De eventuele •verlenging van de lifnen 18 en S8 richting
Beurs.

Een recent stukje in een Brussels dagblad maakt gewag van
een project van de heer Minister om trams tot aan de Beurs
opnieuw bovengronds te laten rijden. Het betrof de lijnen 58
via de Ninoofsesteenweg en 18 via het Klein Kasteeltje. De
opiossing kan aantrekkelijk lijken voor zover zij de stroom-
onderbrekingen vermindert en de toegang tot het centrum
vergemakkelijkt, waardoor de verleiding afneemt om er zich
met de wagen been te begeven.

Kan de heer Minister me zeggen of deze geruchten gegrond
zijn ?

Zo ja, tegen weike datum zou het project kunnen voltooid
worden ?

En welk soort materieel zou worden gebruikt?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid in kennis te stellen
van de volgende elementen.

De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve heeft duidelijk
uitdrukking gegeven aan haar verlangen om voorrang te
verlenen aan de voltooiing van de as noord-zuid-Albertplein
en de exploitatie ervan door moderne tramstellen.

Het net van de MIVB zai noodgedwongen moeten worden
geherstructureerd ingevolge de indienststelling van de tunnel
Zuidstation-Albertplein. Alle lijnen die het Zuidstation aan"
doen zullen moeten worden aangepast, ofwel zeer plaatselijk
ofwel op een meer globale manier.

Hierdoor zullen de lijn 58, die uit Berchem via de
Gentsesteenweg het Zuidstation bereikt, en de lijn 18 die van
de Heizel komt en het Zuidstation bereikt via de Leopold II-
laan, grondig moeten worden heraangepast.

De verlenging van de lijn nr. 2 naar Clemenceau - een
verlenging die gekoppeld is aan de volledige indienststelling
van het Zuidstation (kleine ring + noord-zuid) — vereist de
wijziging van het huidig trajekt van het westelijk gedeelte van
lijn 58 tussen het Weststation en het Zuidstation. Zo zou een
dubbel gebruik kunnen worden vermeden.

Question n° 105 de M. Cornelissen du 27 septembre 1990
(Fr.) :

Prolongement eveatuet des lignes 18 et 58 ea direction de
la Bourse.

Un article recent d'un quotidien bruxellois faisait allusion
a un projet de Monsieur le Ministre de ramener en surface
des trams a la Bourse. On citait les lignes 58 via la chaussee
de Ninove et 18 via le Petit Chateau. La solution peut
paraitre attrayante dans la mesure ou elle restreint les
ruptures de charge et facilite 1'acces au centre ville, dimi-
nuant ainsi la tentation de s'y rendre en voiture.

Monsieur le Ministre peut-il confirmer si ces rumeurs sont
fondees ?

Dans 1'affirmative, dans quels delais le projet pourrait-il
etre realise ?

En outre, quel serait le type de materiel utilise ?

Reponse; J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a indique
clairement sa volonte d'achever prioritairement 1'axe nord-
midi-Albert en 1'exploitant a 1'aide de tramways modernes.

A 1'occasion de la mise en service du tunnel gare du Midi-
Place Albert, le reseau de la STIB devra necessairement etre
restructure. Toutes les lignes passant a la gare du Midi
devront etre adaptees, soit tres localement, soit de maniere
plus importante.

Dans cette perspective, la ligne 58 venant de Berchem par
la chaussee de Gand vers la gare du Midi et la ligne 18 venant
du Heysel par le boulevard Leopold II vers la gare du Midi
connaltront une readaptation profonde.

En effet, le prolongement de la ligne n° 2 du metro vers
Clemenceau, prolongement qui est lie a la mise en service
complete de la gare du Midi (petite ceinture + nord-sud)
rend necessaire la modification du trace de la branche ouest
de 1'actuel 58 entre la gare de Ouest et la gare du Midi, pour
eviter un double emploi.
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De configuratie van de huidige lijn 18 die langs de vijfhoek
rijdt, maakt de lijn bovendien weinig aantrekkelijk op het
gedeelte langs het kanaal.

Deze dubbele vaststelling rechtvaardigt het voorstel om
deze lijnen te valoriseren door een beperkte investering en
door deze via de Antoine Dansaertlaan rechtstreeks de Beurs
te laten aandoen. In de Ortsstraat zou een eindhalte worden
aangelegd.

Zo'n penetratie zou komaf maken met de hinder van het
overstappen waarvan sprake is sedert de bediening van de
kleine ring door een metro.

De trajekten zouden de volgende kunnen zijn :

Voor de lijn 18 : Heizel, Woestelaan, Belgica, Leopold II-
laan, Klein Kasteeltje, Antoine Dansaertstraat, Bears.

Voor de lijn 58 : station van Berchem, Gentsesteenweg,
Karreveld, Weststation, Ninoofsesteenweg, Ninoofse Poort,
Antoine Dansaertstraat, Beurs.

Ik heb aan mijn Administratie gevraagd om de technisch-
financiele aspekten te onderzoeken van de verschillende
verlengingen van lijnen in het kader van de herstructurering
van de noord-zuidas. Hiertoe behoort ook de aanleg van
sporen tussen het kanaal en de Beurs.

Het belang van de realisatie van zo'n verbinding voor de

Sobalo bediening van het net zai worden geanalyseerd in het
ider van het plan IRIS.

De eerste onvolledige elementen waarover ik momenteel
beschik, laten me toe te denken dat het hier gaat over een lijn
die a priori interessant zou zijn.

Dit projekt zou kunnen worden gerealiseerd in het kader
van de indienststelling van de noord-zuidas. In dit stadium
van de studie kan het type materieel nog niet worden
bepaald.

Par ailleurs, la configuration de 1'actuelle ligne 18 qui
«tangente» Ie pentagone rend celle-ci peu attractive sur la
partie longeant Ie canal.

Ce double constat conduit a proposer de valoriser ces deux
lignes par un investissement reduit en les amenant directe-
ment a la Bourse par la rue Antoine Dansaert. Un terminus
devrait etre amenage dans la rue Orts.

Une telle penetration permettrait de pallier les inconve-
nients de rupture de charge cites lors de la mise en metro de
la petite ceinture.

Les itineraires pourraient etre les suivants :

Pour la ligne 18: Heysel, avenue Woeste, Belgica, boule-
vard Leopold II, Petit Chateau, rue Antoine Dansaert,
Bourse.

Pour la ligne 58: gare de Berchem, chaussee de Gand,
Karreveld, gare de 1'Ouest, chaussee de Ninove, Porte de
Ninove, rue Antoine Dansaert, Bourse.

J'ai adresse une demande a mon Administration en vue
d'etudier les aspects technico-financiers des differents pro-
longements de lignes dans Ie cadre de la restructuration de
1'axe nord-midi. Parmi ceux-ci figure la pose de voies entre Ie
canal et la Bourse.

L'interet de realiser une telle liaison sur Ie plan de la
desserte globale du reseau sera analyse dans Ie cadre du plan
IRIS.

Les premiers elements partiels dont je dispose actuellement
me laissent penser qu'il s'agit d'une liaison a priori interes-
sante.

Ce projet pourrait etre realise dans Ie cadre de la mise en
service de 1'axe nord-midi. A ce stade de 1'etude, Ie type de
materiel utilise n'est pas defini.

Vraag nr. 106 van de heer Cornelissen d.d. 27 September
1990 (Fr.) :

Definitieve verplaatsing van de terminus van de lijnen 18
en 81 naar de Heizel.

Een aantal persartikelen geven te verstaan dat de MIVB
zou zijn begonnen met een studie van een aantal trajectwijzi-
gingen voor verscheidene lijnen.

Een van de projecten in uitvoering is de definitieve
verplaatsing van de terminus van de lijnen 18 en 81 naar de
Heizel.

Deze opiossing, momenteel toegepast als gevolg van een
omieiding omwille van de Sint-Lambertuskerk, bewijst het
nut ervan, gelet op de vele bezoekers van de tentoonstellin-
gen en van de permanente attracties in Bruparck (Oceadium,
Kinepolis...).

Zou de heer Minister me kunnen zeggen of ter zake reeds
een beslissing werd genomen ?

Question n° 106 de M. Cornelissen du 27 septembre 1990
(Fr.) :

Deplacement deGoitif du terminus des lignes 18 et 81 au
Heysel.

Certains articles de presse laissent entendre que la STIB
aurait entame 1'etude de certaines modifications d'itineraire
de plusieurs lignes.

Parmi les projets en cours, on cite notamment Ie transfert a
titre definitif du terminus des trams 18 et 81 au Heysel.

Cette solution, d'application actuellement, en raison d'une
deviation liee au probleme de 1'eglise Saint-Lambert, de-
montre son utilite compte tenu de la presence des nombreux
visiteurs aux expositions et aux activites permanentes de
Bruparck (Oceadium, Kinepolis, etc...).

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me faire savoir si une
decision est deja intervenue en la matiere ?

Antwootd: Ik heb de eer het geachte lid in te lichten over
de volgende elementen.

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.
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De verlenging van de tramlijnen nrs 18 en 81 van het Sint-
Lambertusplein naar het Heizelplateau diende te gebeuren
tijdens het zware stormweer in de lente van dit jaar, na een
politieverordening in verband met de dreigende val van de
toren van de Sint-Lambertuskerk.

De ontwikkeling van de aktiviteiten op het Heizelplateau,
enerzijds, en de slijtage van de spoorapparatuur op het Sint-
Lambertusplein, waarvan de vervanging zeer duur zou zijn
geweest voor de doorvoering van het plan IRIS dat binnen-
kort de toekomst van het net zai moeten bepalen, anderzijds,
hebben ons ertoe genoopt om te kiezen voor een permanente
verlenging tot aan de Heizel vanaf 1 September 1990, datum
waarop de winterregeling werd ingevoerd.

Le prolongement des lignes de tramways n" 18 et 81 de la
place Saint-Lambert au plateau du Heysel a du se faire au
moment des fortes tempetes du printemps 1990 par ordre de
police en raison du danger de chute du clocher de 1'eglise
Saint-Lambert.

Le developpement des activites au plateau du Heysel,
d'une part, et 1'usure des appareils de voies place Saint-
Lambert, dont le remplacement aurait etc tres coureux avant
la sortie du plan IRIS devant determiner bientot 1'avenir du
reseau, d'autre part, nous ont fait opter pour un prolonge-
ment permanent au Heysel a partir du 1" septembre 1990,
date de la mise en service de I'horaire d'hiver.

Vraag nr. 110 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 27 Sep-
tember 1990 (Fr.) :

Campagne tegen verkeerd parkeren.

Ongeveer een jaar geleden heeft de MIVB een campagne
gevoerd om de automobilisten ervan te overtuigen niet meer
te parkeren op plaatsen die het openbaar vervoer hinderen.

Er was in een tweede repressieve fase voorzien.

Wat was de evaluatie van de eerste fase? Werd de tweede
fase aangevat? Waarom? Hoeveel druk hebben de hande-
laars bij deze evaluatie uitgeoefend? Werd het advies van de
verenigingen voor gebruikers van het openbaar vervoer
ingewonnen?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in kennis te stellen
van de volgende elementen.

Na de campagne, die werd uitgevoerd door de MIVB om
de automobilisten ertoe aan te zetten om hun voertuigen niet
meer te parkeren op plaatsen waar zij het openbaar vervoer
hinderen, werd door die maatschappij een evaluatie uitge-
voerd. Deze wees uit dat het noodzakelijk was om over te
gaan tot een tweede, meer repressieve fase. Ik heb dan ook op
eigen initiatief vcrschillende vergaderingen georganiseerd
met de vertegenwoordigers van de Ministers van Justitie, van
Binnenlandse Zaken, van Verkeer, nationaal en gewestelijk
(Vlaanderen en Wallonie), evenals met afgevaardigden van
de politie, de rijkswacht en de MIVB.

Deze kontakten hebben toegelaten een akkoord te berei-
ken waardoor aan de ambtenaren van de maatschappijen
van openbaar vervoer in de toekomst binnen het kader van
de uitoefening van hun functie een mandaat van gerechtelijke
politie zai worden verleend waardoor zij zullen kunnen
waken over de uitvoering van twee artikelen van het
Verkeersreglement die rechtstreeks verband houden met de
exploitatie van het openbaar vervoer.

Het gaat om de artikelen die het parkeren verbieden ter
hoogte van bus- en tramhalten en op plaatsen waar de
doorgang van spoorvoertuigen wordt gehinderd.

De gekwalificeerde ambtenaren zullen bijgevolg automa-
tisch tot de verplaatsing van het voertuig kunnen laten
overgaan, op risico en op kosten van de bestuurder en van de
personen die burgerlijk verantwoordelijk zijn.

Na advies van de algemene procureurs zai door de
nationale Minister van Verkeer een onrwerp van tekst
worden voorgelegd aan de 3 Gewestexecutieven.

Question n° 110 de M"' Carton de Wiart du 27 septembre
1990 (Fr.) :

Campagne centre les statioonements abiisifs.

II y a environ un an, la STIB realisait une campagne visant
a dissuader les automobilistes de garer a des endroits genant
le passage des transports en commun.

Une deuxieme phase, repressive, etait prevue.

Quelle a ete 1'evaluation de la premiere phase? Est-on
passe a la deuxieme? Pourquoi? Quel a ete le poids des
commercants dans cette evaluation? A-t-on pris 1'avis des
associations d'usagers des transports publics?

Reponse; J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

A la suite de la campagne realisee par la STIB visant a
dissuader les automobilistes de garer a des endroits genant le
passage des transports en commun, cette societe a effectue
une evaluation de cette operation qui a demontre Pimpe-
rieuse necessite de passer a une deuxieme phase, plus
repressive. J'ai done pris 1'initiadve d'organiser differentes
reunions associant des representants des Ministres de la
Justice, de 1'Interieur, des Communications aux niveaux
national et regional (Flandre et Wallonie), ainsi que des
delegues de la police, de la gendarmerie et de la STIB.

Ces differents contacts ont permis d'aboutir a un accord
pour qu'a 1'avenir, les agents des societes de transports en
commun, dans 1'exercice de leur fonction, investis d'un
mandat de police judiciaire, soient qualifies pour veiller a
1'execution de deux articles du Code de la route qui
concernent directement 1'exploitation des transports en
commun.

11 s'agit des articles interdisant de stationner a hauteur
d'un arret d'autobus ou de tram et aux endroits ou le passage
des vehicules sur rails serait entrave.

Des lors, les agents quaUfies pourront pourvoir d'office au
deplacement du vehicule aux risques et frais du conducteur et
des personnes civilement responsables.

Apres avis des procureurs generaux, un projet de texte sera
soumis par le Ministre national des Communications aux
3 Executifs regionaux.
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Het geheel van deze adviezen zai de nadonale Minister van
Verkeer toelaten om het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer aan te passen met een koninklijk besluit.

Deze procedure zou voor het einde van het jaar moeten
zijn doorlopen.

Zij zai de MIVB en het geheel van haar controleurs in de
mogelijkheid stellen op over te gaan tot een tweede, repres-
sieve fase die trouwens was voorzien.

Deze nieuwe bevoegdheid, die wordt toegekend aan de
beedigde ambtenaren van de MIVB, beantwoordt volkomen
aan het advies van de verenigingen van de gebruikers van het
openbaar vervoer.

L'ensemble de ces avis permettra au Ministre national des
Communications d'adapter par arrete royal Ie reglement
general sur la police de la circulation routiere.

Cette procedure devrait aboutir pour la fin de cette annee.

Elle permettra a la STIB et a 1'ensemble de ses controleurs
de passer a la deuxieme phase, repressive, qui etait prevue.

Cette nouvelle capacite confiee aux agents assermentes de
la STIB repond pleinement a 1'avis des associations d'usagers
des transports publics.

Vraag nr. 113 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 oktober 1990
(Fr.):

De aankomst van de SST te Brussel.

Met de aankomst van de SST te Brussel-Zuid zai gans de
buurt van de gemeenten Vorst, Anderlecht en St-Gillis van
uitzicht veranderen.

Kan de achtbare Minister een evaluatie geven van :
— het aantal overwogen onteigeningen;
— de voorziene opiossingen voor het krijgen van nieuwe

huisvesting;
— de kostprijs van het project voor het Brusselse Gewest?

Antwoord: De Minister-Voorzitter zai op de vraag ant-
woorden.

Question n° 113 de M. de Lobkowicz du 5 octobre 1990
(Fr.) :

Arnvee du TGV a Bruxelles.

Avec 1'arrivee du TGV a Bruxelles-Midi, tout Ie quartier
situe dans les communes de Forest, Anderlecht et Saint-Gilles
changera de visage.

L'honorable Ministre peut-il evaluer :
— Ie nombre d'expropriations envisagees;
— les solutions prevues de relogement;

— Ie cout du projet pour la Region bruxelloise?

Repoase: Le Ministre-President repondra a la question.

Vraag nr. 114 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 oktober 1990
(Fr.):

Brochure « Wat richten ze toch lu't aan het Terkame-
renbos? »

Het Ministerie van Openbare Werken en van Verkeers-
wezen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest heeft een
brochure uitgegeven met als titel «Wat doen ze in de
omgeving van het Terkamerenbos? »

Inzake zou ik twee vragen aan de achtbare Minister willen
stellen:

1. De brochure eindigt als volgt: « In aangelegenheden
zoals deze kunnen gemeentebesturen — denken we maar aan
de Louizalaan — een aanzienlijke bijdrage leveren ». Ik zou
willen weten naar weike gemeentelijke overheden er wordt
verwezen en welk overleg er op initiatief van het Gewest met
deze gemeenten werd gevoerd voor de in deze brochure
beschreven bepalingen werden genomen.

2. Heeft de maatschappij STRAT en COM die riu goed
gekend is als vaste leverancier van het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest, de verwezenlijking van deze brochure ultge-
voerd?

Indien dit niet geval is, hoe komt dat? Werd bovenver-
melde maatschappij geraadpleegd tijdens een beperkte aan-
besteding of werd ze integendeel geweerd?

Question n°114 de M. de Lobkowicz du 5 octobre 1990
(Fr.) :

BrocAure « Mais qiie font-its awe abords du bois de la
Cambre?»

Le Ministere des Travaux publics et des Communications
de la Region de Bruxelles-Capitale vient d'editer une brochu-
re intitulee « Mais que font-ils aux abords du bois de la
Cambre? »

Je voudrais a ce propos poser deux questions a 1'honorable
Ministre :

1. La brochure se termine par: « De tels dossiers sont
aussi grandement facilites si, comme dans le cas de 1'avenue
Louise, les autorites communales se joignent aux efforts de la
Region bruxelloise ». J'aimerais savoir a quelles autorites
communales il est fait allusion et quelles sont les concerta-
tions, prises a 1'initiative de la Region, qui ont ete menees
avec ces communes avant que soient prises les dispositions
decrites dans cette brochure.

2. Est-ce que la societe STRAT et COM, maintenant bien
connue comme fournisseur attitre de la Region de Bruxelles-
Capitale, est intervenue pour la realisation de cette brochure?

Si ce n'est pas le cas, comment cela s'explique-t-il? Est-ce
que ladite societe a ete consultee a 1'occasion d'un appel
d'offre restreint ou, au contraire, en a-t-elle ete ecartee?
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Aatwoord: 1. De zin die in de brochure « Maar wat
richten ze toch uit aan het Terkamerenbos ? » verwijst naar
de gemeentebesturen, is een algemene zin die beroep doet op
de 19 gemeentebesturen om het Gewest te helpen bij het
voeren van zijn verkeersbeleid.

De samenwerking van de Brusselse gemeenten is vanzelf-
sprekend essentieel voor het welslagen van de projekten die
worden opgezet.

Voor wat betreft het geval van het Terkamerenbos werd de
vergunning om de voorziening aan te brengen op de midden-
berm van de Louizalaan verstrekt door het college van
burgemeester en schepenen van de stad Brussel dat de weg
beheert.

Aangezien de aanlegwerken aan het Terkamerenbos een
invloed uitoefenen op het verkeer in de gemeenten Ukkel en
Elsene, werd met beide gemeenten overleg gevoerd in het
kader van de werking van de Adviescommissie voor de
Studie en de Verbetering van het Openbaar Vervoer, dat
werd opgericht door het koninklijk besluit van 12 juni 1989.

Artikel 7 van het bovengenoemde koninklijk besluit voor-
ziet dat de vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten
zullen worden samengeroepen om te worden gehoord voor-
aleer er een beslissing wordt getroffen over voorstellen die
een invloed zullen hebben op de aanleg of het leven in die
gemeenten.

Dit besluit werd strikt toegepast. Op 3 juli 1990 werden de
vertegenwoordigers van de gemeenten Brussel, Elsene en
Ukkel immers gehoord door de Commissie.

2. STRAT en COM is niet de vaste leverancier van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze onderneming heeft
niet deelgenomen aan de samenstelling van de Info-Werven
over de omgeving van het Terkamerenbos. Overeenkomstig
de procedureregels voor het afsluiten van een openbare
opdracht vond een raadpleging plaats voor het ontwerp en
de realisatie ervan.

Reponse: 1. La phrase qui, dans la brochure intitulee
« Mais que font-ils aux abords du bois de la Cambre? », fait
allusion aux autorites communales, est une phrase generate
qui fait appel aux 19 autorites communales pour aider la
Region a mettre en ceuvre la politique des deplacements.

La collaboration des communes bruxelloises est evidem-
ment essentielle pour reussir les projets menes.

Dans Ie cas particulier du bois de la Cambre, 1'autorisation
de placer Ie dispositif sur la berme centrale de I'avenue
Louise a ete delivree par Ie college des bourgmestre et
echevins de la ville de Bruxelles, gestionnaire de la voirie.

Toutefois, etant donne que 1'amenagement realise au bois
de la Cambre a des influences sur la circulation dans les
communes d'Uccle et d'lxelles, des concertations ont ete
entreprises avec les deux communes, et ce dans Ie cadre du
fonctionnement de la Commission consultative pour 1'Etude
et 1'Amelioration des Transports publics, creee par arrete
royal Ie 12 juin 1989.

L'article 7 de 1'arrete royal precite prevoit que les represen-
tants des communes interessees seront convoques pour etre
entendus avant qu'il soit conclu un accord sur des proposi-
tions ayant une incidence sur 1'amenagement ou sur la vie
communale.

L'application de cet arrete a ete stricte, puisque les
representants des communes de Bruxelles, d'lxelles et d'Uccle
ont ete entendus par la Commission en seance du 3 juillet
1990.

2. STRAT et COM n'est pas Ie fournisseur attitre de la
Region de Bruxelles-Capitale. Cette societe n'a pas participe
a la confection de 1'Info-Travaux sur les abords du bois de la
Cambre. Conformement aux regles de procedure de passa-
tion de marche de 1'Etat, une consultation pour la conception
et la realisation a ete effectuee.

Vraag nr. 115 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 oktober 1990
(Fr.):

Adviescommissie voor de studie en de verbetering aan het
openbaar vervoer.

Wie zijn de huidige leden van de Adviescommissie voor
de studie en de verbetering van het openbaar vervoer? Wie
vertegenwoordigen ze? Weike door de leden van de commis-
sie vertegenwoordigde verenigingen zijn niet door de
gemeenten afgevaardigd?

Wat is de reele representativiteit van deze verenigingen?

Beschikken zij over rechtspersoonlijkheid?

Hoeveel bijdragende leden beweren ze te hebben?

Wordt hun ledenaantal op de ene of andere manier
gecontroleerd?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in te lichten over
de volgende elementen.

De Adviescommissie voor de studie en de verbetering van
het openbaar vervoer bestaat uit 24 leden waaronder
18 effektieve en 6 buitengewone leden (artikel 3 van het
koninklijk besluit van 12 juni 1989).

Question n° 115 de M. de Lobkowicz du 5 octobre 1990
(Fr.) :

Commission consultative pour I'etude et {'amelioration
des transports en common.

Quels sont les membres actuels de la Commission consul-
tative pour I'etude et 1'amelioration des transports en com-
mun? Qui representent-ils? Quels sont les associations repre-
sentees par les membres de cette commission qui ne sont pas
delegues par les communes?

Quelle est la representativite reelle de ces associations?

Disposent-elles de la personnalite juridique?

Combien pretendent-elles avoir de membres cotisants?

Est-ce que Ie nombre de leurs membres est controle d'une
maniere ou d'une autre?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

La Commission consultative pour I'etude et 1'amelioration
des transports publics est composes de 24 membres dont
18 membres effectifs et 6 membres associes (article 3 de
1'arrete royal du 12 juin 1989).
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De effektieve leden zijn :
— een voorzitter en een vice-voorzitter die worden aange-

steld door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve;
— drie leden worden aangeduid op voorstel van de

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel;
— twee leden benoemd op voorstel van de andere open-

bare beheerders die de lijnen van lokaal openbaar vervoer
uitbaten op het grondgebied van het Brusselse Gewest;

— een lid aangeduid op voorstel van de Nationale Maat-
schappij der Belgische Spoorwegen;

— zes leden benoemd op voorstel van de gemeentebe-
sturen; •

— vier leden benoemd onder de ambtenaren van de
administratie van het Brusselse Gewest;

— de Secretaris van de Commissie;
— een ambtenaar van de dienst die bevoegd is voor

Verkeerswezen;
— een ambtenaar die bevoegd is voor de Wegen;
— een ambtenaar van de dienst die bevoegd is voor

Stedebouw en Ruimtelijke Ordening.

De buitengewone leden zijn :
— een lid benoemd op voorstel van de gebruikersvereni-

gingen;
— een lid benoemd op voorstel van elk van de vakbonden

van de werknemers van de sector van het openbaar stadsver-
voer die minstens 10 % vertegenwoordigen van het perso-
neelsbestand van de Maatschappij voor het Intercommunaal
Vervoer te Brussel;

— twee leden benoemd op voorstel van de Unie van
Brusselse Ondernemingen;

— een lid benoemd op voorstel van de Provincie Brabant.

De Executieve besloot tot hun benoeming op 10 januari
1989.

Tijdens haar zitting van 29 maart 1990 stelde de Commis-
sie een intern reglement op, overeenkomstig artikel 7 van het
koninklijk besluit van 12 juni 1989. Dit reglement werd door
de Executieve goedgekeurd op 29 maart 1990.

Dit reglement bepaalt dat er 18 waarnemers kunnen
deelnemen aan de werkzaamheden van de Commissie.

Deze 18 waarnemers kunnen worden opgesplitst in drie
groepen.

— een groep van zes leden is benoemd op voorstel van de
gemeentebesturen;

— een groep van zes leden van de gebruikersverenigingen;

— een groep van zes leden die de betrokken structuren
vertegenwoordigen. Deze structuren zijn openbare struc-
turen.

Bovendien herhaalt het intern reglement duidelijk het
statuut en de taak van de effektieve leden, van de buitenge-
wone leden en van de waarnemers.

De effektieve leden verstrekken de adviezen aan de Minis-
ter en kunnen punten op de agenda plaatsen.

De buitengewone leden worden gehoord met raadgevende
stem en kunnen punten op de agenda plaatsen.

De waarnemers worden gehoord.

Les membres effectifs sont:
— un president et un vice-president designes par 1'Execu-

tif de la Region de Bruxelles-Capitale;
— trois membres designes sur la proposition de la Societe

des Transports intercommunaux de Bruxelles;
— deux membres designes sur la proposition des autres

gestionnaires publics exploitant des lignes de transport
public vicinal sur Ie territoire de la Region bruxelloise;

— un membre designe sur la proposition de la Societe
nationale des Chemins de fer beiges;

— six membres designes sur la proposition des autorites
communales;

— quatre membres designes parmi les agents de 1'adminis-
tration de la Region bruxelloise;

— Ie Secretaire de la Commission;
— un agent du service ayant les Transports dans ses

attributions;
— un agent ayant les Routes dans ses attributions;
— un agent du service ayant 1'Urbanisme et 1'Amenage-

ment du Territoire dans ses attributions.

Les membres associes sont:
— un membre designe sur la proposition des organisa-

tions representatives des usagers;
— un membre designe sur la proposition de chacune des

organisations syndicates des travailleurs occupes dans Ie
secteur des transports publics urbains qui representent au
moins 10 % de 1'effectif du personnel de la Societe des
Transports intercommunaux de Bruxelles;

— deux membres designes sur la proposition de 1'Union
des Entreprises de Bruxelles;

— un membre designe sur la proposition de la Province de
Brabant.

L'Executif a arrete la nomination des membres Ie 10 jan-
vier 1989.

Conformement a Particle 7 de 1'arrete royal du 12 juin
1989, la Commission a elabore un reglement d'ordre inte-
rieur en seance du 12 mars 1990. Ce reglement a ere
approuve par 1'Executif en seance du 29 mars 1990.

Ce reglement prevoit que 18 observateurs sont admis aux
travaux de la Commission.

Ces 18 observateurs se repartissent en trois groupes.

— un groupe de six membres designes sur la proposition
des autorites communales;

— un groupe de six membres des associations des utilisa-
teurs;

— un groupe de six membres representant des structures
associees qui sont des structures publiques.

En outre. Ie reglement d'ordre interieur reformule claire-
ment Ie statut et Ie role des membres effectifs, des membres
associes et des observateurs.

Les membres effectifs emettent les avis au Ministre et
peuvent inscrire des points a 1'ordre du jour.

Les membres associes sont entendus avec voix consultative
et peuvent inscrire des points a 1'ordre du jour.

Les observateurs sont entendus.
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Hierna volgt de lijst.

Effektieve leden
Jean-Louis Thys : Voorzitter
J. Van Grimbergen : Vice-Voorzitter
J. Devroye: MIVB
G. Van Dyck : MIBV
Chr. Dochy: MIVB
J.L. Glume: NMVB
P. Raa: NMVB
D. Desnyder: NMBS
0. Colla : Vertegenwoordiger van de gemeentebesturen
G. Cudell: Vertegenwoordiger van de gemeentebesturen
B. Doempke : Vertegenwoordiger van de gemeentebesturen
P. Simon : Vertegenwoordiger van de gemeentebesturen
L. Spiegels : Vertegenwoordiger van de gemeentebesturen
V. Guns : Vertegenwoordiger van de gemeentebesturen
Cl. Van den Hove : Secretaris van de Adviescommissie
R. De Keyser : Verkeerswezen (Administratie)
J.P. Peeters ; Wegen (Administratie)
P. Sennechales : Stedebouw en Ruimtelijke Ordening (Admi-
nistratie).

Buitengewone leden
P. Andres : Vertegenwoordiger gebruikers
Cl. De Block : Vertegenwoordiger van de vakbonden
D. Piersoel: Vertegenwoordiger van de vakbonden
P. Coenen : Vertegenwoordiger van de Provincie Brabant
P. Thonon : Vertegenwoordiger van de Unie van Brusselse
Ondernemingen
P. De Smet; Vertegenwoordiger van de Unie van Brusselse
Ondernemingen.

Waarnemers
Gemeenten:
Mevrouwen de Galan en Payfa
de heren Beauthier, Draps, Garcia en Op De Beeck

Gebruikersverenigingen
R. Schoonbroodt: Atelier de Recherche et d'Action urbaine
A. Pijcke (Mw) : Brusselse Raad voor het Leefmilieu
J. Dekoster: NoMo
L. Delogne (Mw) : Gebov (Vereniging van de gebruikers van
het Brussels Intercommunaal Vervoer)
C. Adriaenssens : Federatie voor een Ander Verkeersbeleid
M. Broeckaert: Bond Trein Tram Bus.

Betrokken structures
P. Frenay : Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid
J. Coomans : Brussels Instituut voor Milieubeheer
F. Adang : Vertegenwoordiger van de Brandweer
Ph. Thiery : Vertegenwoordiger van de Taxi's
P. Laconte : Vertegenwoordiger van de Internationale Unie
van het Openbaar Vervoer
P.J. Bertrand : Vertegenwoordiger van de Commissie Twee-
wielers.

Artikel 23 van het intern reglement bepaalt met name dat
de lijst van de waarnemers wordt samengesteld op voorstel
van gebruikersverenigingen die minstens 5 jaren bestaan.

Deze vereiste op het vlak van de bestaansduur werd
ingevoerd om te vermijden dat om het even weike groepering
zou deelnemen aan de werkzaamheden van de Commissie.

De waarnemers evenals het buitengewoon lid die de
gebruikers vertegenwoordigen, behoren tot verenigingen die
bekend zijn in het Brusselse.

Deze verenigingen bezitten het statuut van vereniging
zonder winstoogmerk.

En voici la liste.

Membres effectifs
Jean-Louis Thys : President
J. Van Grimbergen : Vice-President
J. Devroye: STIB
G. Van Dyck : STIB
Chr. Dochy: STIB
J.L. Glume: SNCV
P. Raa : SNCV
D. Desnyder: SNCB
0. Colla : Representant des autorites communales
G. Cudell: Representant des autorites communales
B. Doempke : Representant des autorites communales
P. Simon : Representant des autorites communales
L. Spiegels : Representant des autorites communales
V. Guns : Representant des autorites communales
Cl. van den Hove : Secretaire de la Commission consultative
R. De Keyser : Transports (Administration)
J.P. Peeters: Routes (Administration)
P. Sennechales: Urbanisme et Amenagement du Territoire
(Administration).

Membres associes
P. Andres : Representant usagers
Cl. De Block : Representant des organisations syndicales
D. Piersoel: Representant des organisations syndicales
P. Coenen : Representant de la Province de Brabant
P. Thonon : Representant de 1'Union des Entreprises de
Bruxelles
P. De Smet: Representant de 1'Union des Entreprises de
Bruxelles.

Observateurs
Communaux:
Mesdames de Galan et Payfa
Messieurs Beauthier, Draps, Garcia et Op De Beeck

Associations d'utilisateurs
R. Schoonbroodt: Atelier de Recherche et d'Action urbaine
A. Pijcke (M"") Brusselse Raad voor het Leefmilieu
J. Dekoster: NoMo.
L. Delogne (M™) : Groupement des Utilisateurs des Trans-
ports intercommunaux de Bruxelles
C. Adriaenssens : Rassemblement pour une Autre Politique
des Deplacements
M. Broeckaert: Bond Trein Tram Bus.

Structures associees
P. Frenay : Institut beige de Securite routiere
J. Coomans : Institut bruxellois pour la Gestion de 1'Envi-
ronnement
F. Adang : Representant des pompiers
Ph. Thiery : Representant des Taxis
P. Laconte: Representant de 1'Union internationale des
Transports publics
P.J. Bertrand : Representant de la Commission Deux Roues.

L'article 23 du reglement d'ordre interieur prevoit notam-
ment que la liste des observateurs est constituee sur proposi-
tion d'associations d'utilisateurs existant depuis au moins
5 annees.

Cette condition de duree d'existence a ete requise pour
eviter que n'importe quel groupement ne participe aux
travaux de la Commission.

Les observateurs ainsi que Ie membre associe representant
les usagers emanent d'associations connues sur la place
bruxelloise.

Ces associations disposent du statut d'associations sans
but lucratif.
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De effektieve leden van de Commissie en de. Executieve
menen dat hun bekendheid groot genoeg is om als waarne-
mers te mogen zetelen in de Commissie.

Het is bijgevolg niet noodzakelijk om hun juiste aantal
leden te kennen.

Leur reputation a ete consideree comme suffisante par les
membres effectifs de la Commission et par 1'Executif pour les
admettre a sieger comme observateurs au sein de la Commis-
sion.

II n'est des lors pas necessaire de connaltre avec precision
Ie nombre de leurs membres.

Vraag nr. 119 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 10 okto-
ber 1990 (Fr.):

« Miftiheer Fiets».

In de tijd hebt u in de administratie een ambtenaar
aangeduid die de pers als « Mijnheer Fiets » bestempelde.

Deze persoon werd ermee belast suggesties te doen om het
fietsverkeer te Brussel te verbeteren.

Weike suggesties werden tot nu toe gedaan?

Aan weike suggesties werd gevolg gegeven?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid in te lichten over
de volgende elementen.

De benoeming van een Mijnheer Tweewieler bij het
Bestuur van de Uitrusting en van het Vervoerbeleid geschied-
de in het begin van dit jaar, naar analogic van andere streken
van Europa.

De problemeh van de tweewielers bleken evenwel snel niet
afzonderlijk te kunnen worden behandeld. Daarom komt
deze problematiek vandaag aan bod in het globaal kader dat
men gemeenzaam het traag verkeer noemt en dat betrekking
heeft op de voetgangers, de fietsers en de personen met een
beperkte mobiliteit.

De akties die worden uitgevoerd voor het traag verkeer
zijn de volgende ;

1. Opstelling van een ontwerp van besluit voor de oprich-
ting van een « Commissie voor het Stedelijk gebruik van de
Openbare Ruimten ». Deze commissie zai er over moeten
waken dat de problemen van het traag verkeer op deftige
wijze zip gemtegreerd in de gesubsidieerde gewestelijke en
gemeentelijke ontwerpen voor de heraanleg van de openbare
ruimten. ,

2. Opvolging van de dossiers voor de heraanleg van de
openbare ruimten met het oog op de integratie van de
aspekten van het traag verkeer.

3. Kontakt met de betrokken middens.

4. Opvolging van de werkzaamheden van de Adviescom-
missie voor de Studie en de Verbetering van het Openbaar
Vervoer met het oog op de integratie van de aspekten van het
traag verkeer.

5. Opvolging van de werkzaamheden van de groep die is
belast met de Opstelling van het plan IRIS via bovengenoem-
de Adviescommissie.

6. Voorbereiding van de uitvaardiging van de nieuwe
maatregelen voorzien in de wijzigmg van het Verkeersregle-
ment.

Question n° 119 de M°" Carton de Wiart du 10 octobre 1990
(Fr.); -

« Monsieur Velo ».

En son temps, vous avez designe dans 1'administration un
fonctionnaire que la presse a qualifie de « Monsieur Velo ».

Cette personne est chargee de faire des suggestions desti-
nees a ameliorer la circulation des cyclistes a Bruxelles.

Quelles sont les suggestions fakes jusqu'a present?

Quelles sont celles qui ont ete suivies d'effets?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

La designation d'un Monsieur Deux roues au sein de
1'Administration de 1'Equipement et de la Politique des
Deplacements a ete faite au debut de cette annee sur base de
1'experience d'autres regions d'Europe a propos de cette
problematique.

Toutefois, il est rapidement apparu que la problematique
des 2 roues ne pouvait etre abordee de maniere isolee. C'est
pourquoi celle-ci est aujourd'hui examinee sous 1'angle
global de ce que 1'on appelle communement Ie trafic lent et
qui concerne les pietons, les cyclistes et les personnes a
mobilite reduite.

Les actions en cours en matiere de trafic lent sont les
suivantes :

1. Elaboration d'un projet d'arrete pour la creation d'une
« Commission pour 1'Usage urbain des espaces publics »
dont la mission serait de veiller a ce que la problematique du
trafic lent soit correctement integree dans les projets regio-
naux et communaux subsidies de reamenagement des espa-
ces publics.

2. Suivi des dossiers de reamenagement des espaces pu-
blics en vue d'integrer les aspects trafic lent.

3. Contact avec les milieux interesses.

4. Suivi des travaux de la Commission consultative pour
1'Etude et 1'Amelioration des Transports publics en vue
d'integrer les aspects trafic lent.

5. Suivi des travaux du groupe charge de 1'elaboration du
plan IRIS via la Commission consultative precitee.

6. Preparation de la diffusion des nouvelles mesures
prevues par la modification du Code de la route.

112
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7. Opvolging van de voorbereiding van een colloquium
over de matiging van het verkeer.

8. Voorbereiding van een veiligheidsprogramma in de
nabijheid van scholen.

Alle akties vioeien voort uit een vruchtbare dialoog tussen
de Minister, het Bestuur en de betrokken milieus. Zij
bevinden zich in verschillende stadia van opstelling.

Er is geen gebrek aan werk. Alles kan niet onmiddellijk
worden gerealiseerd. De akties die op stapel staan stemmen
overeen met de zin van de verklaring van de Executieve die
bepaalt dat de verkeersomstandigheden van de voetgangers,
de fietsers en de personen met een beperkte mobiliteit
worden verbeterd.

7. Suivi de la preparation d'un colloque sur la moderation
du trafic.

8. Preparation d'un programme de securisation des
abords d'ecoles.

Toutes ces actions, qui resultent d'un dialogue fructueux
entre Ie Ministre, 1'Administration et les milieux interesses,
sont a des degres divers d'elaboration.

Le travail ne manque pas. Tout ne peut etre realise
directement. Les actions engrangees sont conformes a 1'esprit
de la declaration de 1'Executif qui precise que les conditions
de deplacement des pietons, des cyclistes et des personnes a
mobilite reduite doivent etre ameliorees.

Vraag nr. 120 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 10 okto-
ber 1990 (Fr.) :

Kruispunt Lovizalaan-Legrandlaan; doorgang voor
fietsers.

Het autoverkeer op het kruispunt Louizalaan-Legrandlaan
wordt gelukkig afgeremd door lichte aanpassingen die de
doorgang van de trams bevorderen; het fietsenverkeer daar-
entegen wordt benadeeld.

Kan men de verkeersremmende inrichting verbeteren en
toch de fietsers doorgang verlenen?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in te lichten over
de volgende elementen.

In het kader van het experiment dat momenteel wordt
uitgevoerd op het kruispunt Terkameren-Legrand, is voor-
zien dat de fietsers de middenberm van de Louizalaan
kunnen oversteken. Deze middenberm is afgesloten voor het
autoverkeer.

De aanleg van de voorlopige autowerende infrasttuctuur,
die het oversteken van de fietsers mogelijk maakt, zai
binnenkort worden gerealiseerd.

Question n° 120 de M" Carton de Wiart du 10 octobre 1990
(Fr.):

Carrefour avenue Louise-avenue Legrand; passage des
cyclistes.

Des amenagements legers freinent heureusement le trafic
automobile au carrefour Louise-Legrand, favorisant ainsi le
passage des trams; en revanche, la circulation des cyclistes est
penalisee.

Peut-on ameliorer 1'amenagement dissuasif pour les voitu-
res tout en permettant le passage des cyclistes?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

Dans le cadre de 1'essai en cours au carrefour Cambre-
Legrand, il est prevu que les cyclistes puissent traverser la
berme centrale de 1'avenue Louise, coupee au trafic automo-
bile.

L'amenagement du dispositif provisoire en vue de permet-
tre ce passage des cyclistes sera realise prochainement.

Vraag nr. 121 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 10 okto-
ber 1990 (Fr.) :

Toegang tot het station Petition.

Aan de ingang van het station Petition, Louis Schmidtlaan,
worden werken uitgevoerd : de voetgangersingang van het
metrostation is vuil en slecht verlicht.

Een graffito geeft de toon aan : « Quand il fait noir, il y a
de 1'espoir » (« Wanneer het donker is, is er hoop... .»)

Weike maatregelen werden de aannemer opgelegd om de
gebruikers onder de beste veiligheids- en comfortvoorwaar-
den toegang tot de metro te verschaffen?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in kennis te stellen
van de volgende elementen.

Vanaf de Louis Schmidtlaan gebeurt de toegang tot het
station Petition dwars door een gebouw, eigendom van de
Zweedse firma Aranas en gebouwd door de firma J. Delens.

Question n° 121 de M" Carton de Wiart du 10 octobre 1990
(Fr.) :

Acces a la station Petition.

Des travaux sont en cours a 1'entree de la station Petillon,
boulevard Louis Schmidt: 1'acces pietons a la station de
metro est sale et mal eclaire.

Un graffiti donne le ton : « Quand il fait noir, il y a de
1'espoir... »

Quelles mesures ont etc imposees a 1'entrepreneur afin de
permettre 1'acces des usagers du metro dans des conditions
optimales de securite et de contort?

Reponse : J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

L'acces a la station Petillon au depart du boulevard Louis
Schmidt se fait au travers d'un batiment appartenant a la
firme suedoise Aranas et construit par la firme J. Delens.
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De ruwbouwwerken zijn omzeggens af en met de voltooi-
ingswerken zai gestart worden. De grote hoeveelheid afval
was voornamelijk te wijten aan het sluikstorten rondom de
container van de aannemer. Sedertdien werd de voetgangers-
doorgang overgebracht naar de andere vieugel van het
gebouw langs de metrobaan en is hi) in onberispelijke staat.

Om graffiti te vermijden zijn de nieuw gemetselde muren,
van de vioer tot het plafond, beschermd met Unalitplaten die
zeif ook nog beschermd zijn door een dubbele rij Heras-
afsluitingen van 2 meter.

Binnen wordt het gebouw verlicht door 2 rijen gloeilam-
pen die aan weerskanten van de doorgang geplaatst zijn. Aan
de buitenkant wordt de esplanade die toegang geeft tot het
station verlicht met een schijnwerper van 1000 watt.

Op dit ogenblik werd het systeem voor de sluiting van de
gang aan de ingang van het gebouw nog niet verplaatst. Dit
zai eerstdaags gebeuren.

Les travaux de gros oeuvre s'achevent et ceux de parache-
vement vont commencer. Beaucoup de dechets tralnaient,
ceux-ci sont diis principalement au versage sauvage autour
du conteneur de 1'entrepreneur. Depuis lors. Ie passage pour
pietons a ete transfere sur 1'autre aile du batiment Ie long du
site du metro et est dans un etat impeccable.

Les murs — nouvellement maconnes — sont proteges par
des plaques d'Unalit du plancher jusqu'au plafond pour
eviter les graffiti, plaques elles-memes protegees par une
double rangee de clotures Heras de 2 metres.

L'eclairage a 1'interieur du batiment est assure par deux
rangees d'ampoules placees de part et d'autre du passage. A
1'exterieur, un phare de 1000 watts eclaire 1'esplanade
donnant acces a la station.

A 1'heure actuelle, Ie systeme de fermeture du couloir a
1'entree du batiment n'a pas encore ete deplace : il Ie sera
prochainement.

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister- Voorzitter

Vraag nr. 29 van de heer de Lobkowicz d.d. 22 augustus
1990 (Fr.) :
Overeenkomst met de VLB voor een studie over het

gedrag van de bevolking op het vlak van het afval.

Op 26 juni keurde de Executieve een overeenkomst goed
met de ULB in verband met'een psychologische studie over
het gedrag van de burgers op het vlak van het afval en dit
voor een bedrag van 5.425.000 fr.

Het gaat hier over een heel groot bedrag dat erg precies
werd vastgelegd.

Hoe werd deze universiteit gekozen?
Hoe verantwoordt men de hoge prijs van deze studie?
Aatwoord: De overeenkomst over een psycho-sociologi-

sche studie van het gedragspatroon van de stadsbevolking
inzake afval werd aan de diensten van de professoren
Patesson en Vincke van de ULB toevertrouwd.

Dit team werd gekozen op grond van de ervaring van
professor Patesson die in 1982 onder andere aan een studie
met betrekking tot de informatisering van de ophaalrondes
heeft medegewerkt.

Het bedrag van 5.425.000 fr., is bestemd voor de wedde
van 3 psycho-sociologen en informatici, de codering en de
computerverwerking en de werkingskpsten gedurende
12 maanden. Dit bedrag kan als normaal worden beschouwd
voor een dergelijk onderzoek.

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Question n° 29 de M. de Lobkowicz du 22 aout 1990 (Fr.):

Convention avec 1'ULB relative a 1'etude du comporte-
ment de la population en matiere de dechets.

L'Executif a approuve Ie 26 juin une convention avec
1'ULB relative a 1'etude psychosociologique du comporte-
ment des citadins en matiere d'immondices pour une somme
de 5.425.000 F.

II s'agit la d'une somme extremement importante bien que
fixee de maniere fort precise.

Comment a ete choisi cette universite?
Par quoi se justifie Ie prix eleve de cette etude?
Reponse: La convention relative a 1'etude psycho-sociolo-

gique du comportement des citadins en matiere d'immondi-
ces a ete confiee aux services des professeurs Patesson et
Vincke de 1'ULB.

Le choix de cette equipe se justifie par 1'experience acquise
par le professeur Patesson, notamment par sa participation
en 1982 a une etude d'informatisation des tournees.

La somme de 5.425.000 F est affectee au traitement de
3 chercheurs, psycho-sociologues et informaticiens, a 1'enco-
dage et au traitement informatique ainsi qu'aux frais de
fonctionnement pendant 12 mois. Elle peut etre consideree
comme normale pour une recherche de ce type.

Vraag nr. 30 van de heer Duponcelle d.d. 3 September 1990
(Fr.):
De momenteel in de Schaarbeekse straat actieve « honde-

poepzuiger ».
De laatste dagen van de maand augustus test de gemeente

een Franse uitvinding uit: de moto die hondepoep opzuigt.
Deze uitwerpselen zijn een van de grootste plagen voor de
reinheid van onze steden wier hondebestand buitensporig
groot wordt, hetgeen sommige buitenlandse politiek-verant-
woordelijken ertoe aanzette het aantal honden te beperken
en deze in de stadskernen zeifs te verbieden (IJsland).

Question n° 30 de M. de Duponcelle du 3 septembre 1990
(Fr.) :
La « caninette » actuelfement en service dans les rues de

Schaerbeek.

Durant ces derniers jours du mois d'aout, la commune
experimente une invention francaise, la moto avaleuse de
crottes de chiens; ces dejections sont un des fleaux majeurs
de la proprete de nos villes ou la population canine atteint
des proportions exhorbitantes, ce qui a conduit certains
responsables politiques etrangers a en limiter 1'importance,
voire meme a 1'interdire de sejour dans les centres urbains (en
Islande).
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De hondepoepzuiger is, indien hij doeltreffend en betaal-
baar blijkt, het oninisbare werkinstrument van onze toekom-
stige reinigingsdiensten.

Kan de Staatssecretaris me zeggen of het Gewest de
resultaten van het experiment in Schaarbeek opvolgt? Of er
met het exploiterend bedrijf reeds contracten werden gelegd?

Zo ja, kan hij me alle gegevens van dit experiment
bezorgen en de offertes van de Franse firma met het oog op
het mogelijk gebruik van dit toestel in Brussel?

Antwoord: De test met de «caninette» (zuiger van
hondedrek) te Schaarbeek heb ik met veel aandacht gevolgd.

De inlichtingen gehaald door mijn Kabinet bij de diensten
van de betrokken schepen bevestigen de informatie die ik
bezit. Een dergelijke uitrusting kost in Parijs ongeveer
240 rniljoen Bfr., wat een aanzienlijk bedrag is, gelet op de
intensiteit van de geleverde dienst. Bovendien dient men zich
vragen te stellen over de blijkbaar niet optimale doeltreffend-
heid van dit systeem.

In elk geval dienen de hondebezitters van him verant-
woordelijkheid beter bewust te worden gemaakt.

Wat het gebruik van een dergelijk apparaat in het Brus-
selse Gewest betreft, wens ik de aandacht van het geachte lid
te vestigen op het feit dat het reinigen van de gemeentelijke
wegen onder de bevoegdheid van de gemeenten valt.

La moto avaleuse de crottes, si elle se revelait efficace et
abordable, serait 1'outil indispensable de nos futurs services
de proprete.

Le Secretaire d'Etat peut-il me dire si la Region suit les
resultats de 1'experience schaerbeekoise? S'il a dej^ des
contacts avec la firme qui 1'exploite?

Si oui, peut-il me fournir les donnees de cette experience et
les offres de la firme francaise pour la mise en service
eventuelle de cet engin a Bruxelles?

Reponse: L'experience de la « caninette », en demonstra-
tion a Schaerbeek, a retenu mon attention.

Les informations recueillies par mon Cabinet aupres des
services de 1'echevin concerne confirment les renseignements
dont je dispose. Le cout de cette intervention atteint a Paris la
somme d'environ 240 millions de FB. II s'agit done d'un cout
important, fonction de 1'intensite du service assure. De plus,
il convient de s'interroger sur I'efficacite du precede qui ne
parait pas optimale.

Par contre, sans nul doute, il convient de responsabiliser
davantage les maltres.

En ce qui concerne 1'utilisation d'un tel engin dans la
Region de Bruxeles-Capitale, je dois attirer 1'attention de
1'honorable Conseiller sur le fait que le nettoyage des voiries
communales releve des communes.

Vraag nr. 32 van de heer Drouart d.d. 13 September 1990
(Fr.) :

Het afval uit de autogarages.

Meerdere automonteurs hebben me gevraagd weike moge-
lijkheden het Gewest biedt inzake de ophaling van het afval
dat uit hun beroepsactiviteit voortvloeit, en weike de eyen-
tuele recyclagemogelijkheden zijn.

Vaten vol olie, benzine, petroleum, of met allerhande
onderhoudsresten, worden in deze garages opgeslagen.

Zou de heer Staatssecretaris me kunnen zeggen weike
stappen moeten ondemomen worden om dit afval te elimine-
ren en te recycleren?

Aatwoord: De Gewestelijke dienst voor Openbare Net-
heid is belast met de ophaling en de verwerking van huisvuil
en soortgelijk afval. Deze dienst heeft thans niet als taak het
specifiek afval van garages op te halen. De bepaling van de
gepaste verwijderingsmiddelen valt onder de bevoegdheid
van mijn collega Didier Gosuin, Staatssecretaris voor het
Leefmilieu.

Question n° 32 de M. Drouart du 13 septembre 1990 (Fr.) :

Les dechets des garages d'automobiles.

Plusieurs mecaniciens m'ont interpelle afin de connaitre les
possibilites offertes par la Region pour le ramassage des
dechets de leur activite professionnelle ainsi que les possibili-
tes eventuelles de recyclage de ceux-ci.

Des futs remplis d'huile, d'essence, de petrole,... de tous les
residus des entretiens automobiles sont stockes dans ces
garages.

Monsieur le Secretaire d'Etat pourrait-il me communiquer
les demarches a effectuer pour que ces dechets puissent etre
elimines et recycles?

Reponse: Le Service regional de la Proprete publique est
charge de 1'enlevement et du traitement des immondices
menageres et assimiles. U n'a pas actuellement pour mission
de collecter les dechets specifiques des garages automobiles.
La definition des filieres appropriees d'elimination releve de
la competence de mon collegue Didier Gosuin, Secretaire
d'Etat a 1'Environnement.

Vraag nr. 34 van de heer Adriaens d.d. 13 September 1990
(Fr.):

De overeenkomst met de ULB voor een studio over het
gedrag van de bevolfdng op het vlak van het afval.

De Staatssecretaris kondigde de ondertekening aan van
een overeenkomst met de ULB in verband met de studie van
het gedrag van de bevolking inzake huishoudelijk afval.

Ook al staat men achter het principe van een dergelijke
studie, dan nog moet men het onderwerp ervan goed om-
schrijven en bereid zijn deze in concrete maatregelen te laten
uitmonden.

Question n" 34 de M. Adriaens du 13 septembre 1990 (Fr.):

La convention avec 1'ULB relative a I'etude du comporte-
ment de la population en matiere de dechets.

Le Secretaire d'Etat a annonce la signature d'une conven-
tion avec 1'ULB portant sur I'etude du comportement de la
population en matiere de dechets managers.

Si le principe d'une telle etude est opportun, encore faut-il
bien en circonscrire 1'objet et avoir la volonte de la faire
deboucher sur des mesures concretes.
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De titel van deze studie is niet heel duidelijk, dat is het
minste wat men ervan kan zeggen : « Zij zai de bepaling
bevatten van een typologisch model van de afvalproduktie in
de wijken en daaraan vastgeknoopt de opstelling van een
typologisch model van psycho-sociale aard dat de wijken van
de Brusselse agglomeratie beschrijft en de ontwikkeling van
een thematisch model dat op deze typologieen gebaseerd is
en dat kan worden toegepast wat de ophaling van het huis-
houdelijk afval betreft ». (Bron : Le Pan, 29.8.1990).

De Staatssecretaris zai begrijpen dat ik met verbijstering
kennis nam van een dergelijk stuk en enkele predseringen
wens inzake de overeenkomst die werd ondertekend :

— Over weike predeze aspecten gaat de studie? Staat er in
een bestek weike onderzoeksmiddelen moeten worden ge-
bruikt en weike gegevens men wil verkrijgen? Verantwoordt
de omvang van de studie het bedrag aan honoraria — 5,4 mil-
joen — waarin in de overeenkomst werd voorzien?

— Hoe is het team samengesteld aan wie de opdracht
werd toevertrouwd?

— Moet dit team praktische maatregelen voorstellen met
het oog van het verminderen van de hoeveelheid huishoude-
lijk afval en het bevorderen van de recydage, zoals het
ontwerp van ordonnantie over het afval dit opiegt?

— Tegen weike datum verwacht de Staatssecretaris de
resultaten van deze studie? Neemt hi] zich voor deze op
ruime schaal te verspreiden opdat er een vruchtbaar debat
zou worden aan besteed?

— Zai de Staatssecretaris intussen afzien van andere
positieve maatregelen dan deze weike hij in de loop van de
maand augustus reeds nam? Zo neen, kan hij mij dan zeggen
weike nieuwe maatregelen er voor de nabije toekomst
worden beoogd?

Antwooid: Wat de eerste twee onderdelen van zijn vraag
betreft, verwijs ik het geachte Raadslid naar het antwoord op
de vraag nr. 29 gesteld door het Raadslid de Lobkowicz op
9 augustus 1990.

Omtrent het derde deel van zijn vraag kan ik antwoorden
dat de doelstelling van dit onderzoek de studie en de analyse
van het psycho-sodaal gedragspatroon op basis van objec-
tieve gegevens (buurt, bevolking, afvalkwantiteit,...) is, en de
uitwerking daarop berustend van een mathematisch model
met het oog op een verbetering van de ophaalrondes.

Omtrent het vierde deel van de vraag deel ik het geachte
Raadslid mede dat de resultaten van deze studie voor het
einde van de afgesloten overeenkomst zijn verwacht en dat
de bekendmaking ervan zai gebeuren overeenkomstig de
richtlijn van de Raad van EG over de informatie inzake
leefmilieu.

Wat mijn programma betreft, verwijs ik het geachte
Raadslid naar mijn gedetailleerde uiteenzetting van de begro-
tingsdiscussie. Overigens zou ik graag hem eraan herinneren
dat het niet met de pariementaire praktijk strookt een
Minister of een Staatssecretaris naar zijn bedoelingen te
ondervragen.

L'intitule de cette etude n'est pas tres explidte, c'est le
moins que 1'on puisse dire : « Elle comprendra la definition
d'un modele typologique de la production des ordures
suivant les quartiers, et la mise au point en correspondance
d'un modele typologique de type psycho-social decrivant les
quartiers de 1'agglomeration bruxelloise et le develop? ement
d'un modele thematique base sur ces typologies et applicable
dans le domaine du rammassage des ordures menageres. »
(Source : Le Pan, 29.8.1990).

Le Secretaire d'Etat comprendra ma perplexite apres la
lecture d'un tel document et mon souhait d'obtenir quelques
precisions au sujet de la convention qu'il a signe :

— Sur quels aspects precis 1'etude porte-t-elle? Un cahier
des charges definit-il des moyens d'enquete a utiliser et les
donnees a obtenir? L'ampleur de 1'etude justifie-t-elle le
montant des honoraires — 5,4 millions — prevu par la conven-
tion?

— Quelle est la composition de 1'equipe a qui le travail a
ere confie?

— Doit-elle suggerer des mesures pratiques en vue de
reduire la quantite de dechets managers et favoriser leur
recydage, comme 1'impose le projet d'ordonnance sur les
dechets?

— Quand le Secretaire d'Etat attend-il les resultats de
cette etude? Compte-t-il la diffuser assez largement pour
qu'elle soit 1'objet d'un fructueux debat?

— Le Secretaire d'Etat s'abstiendra-t-il, dans 1'intervalle,
de prendre d'autres mesures positives que celles qu'il a deja
prises dans le courant du mois d'aout? Dans la negative,
peut-il me preciser quelles nouvelles mesures sont envisagees
pour bientot?

Reponse: Je prie 1'honorable Conseiller de se reporter a la
reponse apportee a la question n°29 du 9 aout 1990 posee
par M. le Conseiller de Lobkowicz, pour ce qui concerne les
2 premieres sous-questions.

Pour ce qui concerne la troisieme sous-question,Tobjectif
de 1'etude est d'etudier et d'analyser, sur base de donnees
objectives (quartier-population, quantite d'ordures produi-
tes,...) le comportement psycho-social et, sur cette base,
definir un modele mathematique utile a une meilleure
conception des tournees de ramassage.

La reponse a la quatrieme sous-question est que les
resultats de 1'etude sont attendus au terme de la convention
conclue et que la diffusion des resultats se fera selon des
modalites conformes a la directive du Conseil des Commu-
nautes Europeennes concernant la liberte d'acces a 1'informa-
tion en matiere d'environnement.

En ce qui concerne mon programme, 1'honorable Conseil-
ler pourra utilement se referer a mon expose detaille de la
discussion budgetaire. Pour le surplus, il voudra bien se
rappeler qu'il n'est pas d'usage pariementaire d'interroger un
Ministre ou un Secretaire d'Etat sur ses intentions.

Vraag nr. 35 van de heer Roelants du Vivier d.d. 20 Septem-
ber 1990 (Fr.) :

Gedragstudie inzake afval.

In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 7 van de heer de
Lobkowicz spreekt de heer Staatssecretaris over het bestaan
van een overeenkomst, afgesloten met de ULB, in verband
met de psycho-sodologische studie, van 5.245.000 fr., over
het gedrag van de bevolking inzake afval.

Question n° 35 de M. Roelants du Vivier du 20 septembre
1990 (Fr.) :

Etude du comportement en matiere d'immondices.

En reponse a la question ecrite n" 7 de M. de Lobkowicz,
M. le Secretaire d'Etat mentionne 1'existence d'une conven-
tion conclue avec 1'ULB, relative a 1'etude psycho-sociologi-
que du comportement des citadins en matiere d'immondices,
pour un montant de 5.245.000 F.
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Kan de heer Staatssecretaris me enerzijds zeggen hoelang
deze studie loopt en of.de besluiten openbaar worden ge-
maakt, en me anderzijds mededelen welk doel, inzake regle-
mentering; de heer Staatssecretaris nastreefde bij het bestel-
len van dergelijke studie ?

Antwoord: Wat de doelstelling, de duur van de studie en
de openbaarmaking van de resultaten ervan betreft, verwijs
ik het geachte lid naar mijn antwoord op de vraag nr. 34 die
door het geachte lid Adriaens werd gesteld.

M. Ie Secretaire d'Etat peut-il me faire savoir d'une part
quelle est la duree de cette etude, et si ses conclusions seront
rendues publiques, d'autre part quel a etc 1'objectif, en ter-
mes de reglementation, poursuivi par M. Ie Secretaire d'Etat
en commandant pareille etude ?

Reponse: En ce qui concerne 1'objectif et la duree de
1'etude ainsi que la publicite de ses conclusions, je me
permets de renvoyer 1'honorable membre a ma reponse a la
question n° 34 de M. Ie Conseiller Adriaens.

Vraag nr. 36 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 September
1990 (Fr.) :

Openbare stortplaatsen.

Kan de geachte Staatssecretaris me de lijst geven van de
openbare stortplaatsen in het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest ?

Maakt het Gewest gebruik van stortplaatsen die zich niet
op haar grondgebied bevinden ?

Worden deze terreinen gehuurd of zijn ze eigendom van
het Gewest?

Welk afval mag hier worden gestort en welk afval mag hier
bijgevolg niet worden opgeslagen ?

Wordt er, in dit laatste geval, nagegaan of deze reglemen-
tering wordt nageleefd ?

Zo ja, waaruit bestaat die controle en weike resultaten
vioeien hieruit voort ?

Antwoord: Het eerste deel van de vraag valt niet onder
mijn bevoegdheid. Ik verzoek het geachte lid zich tot de
Staatssecretaris bevoegd voor Leefmilieu te wenden.

De Gewestelijke dienst van Openbare Netheid maakt
gebruik van stortplaatsen die zich buiten het gewestelijk
grondgebied bevinden.

Deze stortplaatsen zijn geen eigendom van het Gewest en
worden ook niet gehuurd. Ze worden beheerd door prive-
ondernemingen die over de nodige vergunningen van de
toezichthoudende gewestelijke overheid beschikken.

Question n° 36 de M. de Lobkowicz du 25 septembre 1990
(Fr.) :

Decharges publiques.

L'honorable Secretaire d'Etat pourrait-il me communiquer
la liste des decharges publiques situees en Region de Bruxel-
les-Capitale ?

La Region utilise-t-elle des decharges situees a 1'exterieur
de son territoire ?

Ces terrains sont-ils loues ou sont-ils la propriete de la
Region ?

Quels sont les dechets qui peuvent y etre entreposes et, par
voie de consequence, 1'entreposage de certains dechets est-il
interdit ?

Dans cette derniere hypothese, y a-t-il des controles de
cette reglementation ?

Si oui, quels en sont les resultats ?

Reponse: La premiere sous-question ne releve pas de mes
competences. L'honorable membre voudra bien s'adresser au
Secretaire d'Etat competent en matiere d'environnement.

Le Service regional de la Proprete publique a recours a des
decharges situees en dehors de la Region.

Les decharges utilisees ne sont ni propriete ni location de la
Region. Elles sont gerees par des societes privees, qui
disposent des autorisations necessaires delivrees par les
autorites regionales qui exercent la surveillance.

Vraag nr. 37 van inevrouw Carton de Wiart d.d. 25 Septem-
ber 1990 (Fr.) :

Hvisvuilophaliag in de handelsstraten.

Ter gelegenheid van de herstructurering van de diensten
voor huisvuilophaling hebt u het uitstekende initiatief geno-
men op het einde van de week tot bijzondere ophalingen in
de handelsstraten over te gaan.

Vanaf zaterdagavond leveren de Tongerenstraat en haar
omgeving de troosteloze aanblik op van vuilniszakken en
-dozen voor bepaalde handelszaken waarvan de uitbaters
zeiden in de straat wonen.

Wie moet weike stappen ondernemen en tegen weike prijs
om een bijzondere huisvuilophalingsronde te verkrijgen ?

Question n° 37 de M°" Carton de Wiart du 25 septembre
1990 (Fr.) :

Collectes d'immondices dans les rues commercantes.

A 1'occasion de la restructuration des services de collectes
d'immondices, vous avez pris 1'excellente initiative de proce-
der a des collectes particulieres dans les rues commercantes
en fin de semaine.

Des le samedi soir, la rue de Tongres et ses environs offrent
le spectacle desolant des sacs et bo!tes d'immondices devant
certains commerces dont les tenanciers habitent rarement la
rue.

Queues sont les demarches a effectuer, par qui et a quel
prix, pour obtenir une tournee speciale de ramassage de ces
immondices ?
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Aatwoord: Sommige winkeliers hebben inderdaad de
gewoonte hun afval bestemd voor de maandagronde de
zaterdagavond buiten te zetten. Dit is in tegenstrijd met de
sinds 1 februari 1989 vigerende politieverordening aangaan-
de de ophaling van huisvuil (Titel III, artikel 5).

De winkeliers kunnen een abonnement aansluiten voor het
weghalen van hun afval met de dienst Commerciele Abonne-
menten, gelegen Lange Haagstraat, 35 te 1050 Brussel (tel.
647.98.39), onder de voorwaarden bepaald in de verorde-
ning in verband met de voor de ophaling van industrieel,
commercieel of soortgelijk afval te innen belasting die door
de Gewestelijke Raad op 17 mei 1990 werd goedgekeurd.

Reponse: Certains commercants ont effectivement 1'habi-
tude de deposer les dechets de leurs activites Ie samedi soir
pour la collecte du lundi. Celaest contraire au reglement de
police relatif a 1'enlevement des immondices menageres en
vigueur depuis Ie 1" fevrier 1989 (Titre III, article 5).

Les commercants peuvent conclure pour 1'enlevement de
leurs dechets un abonnement avec Ie service des abonne-
ments commerciaux situe rue de la Longue Haie, 35 a 1050
Bruxelles (telephone: 647.98.39) aux conditions fixees par Ie
reglement relatif aux redevances a percevoir pour 1'enleve-
ment des dechets industriels, commerciaux ou assimiles,
adopte par Ie Conseil regional Ie 17 mai 1990.

Vraag nr. 39 van de beer Adriaens d.d. 5 oktober 1990 (Fr.) :

De glasinzameling door de maatschappij « La Minerale ».

De selectieve glasinzameling door het ter beschikking
stellen van stolpen voor het publiek kent in de meeste ge-
meenten een duidelijk en groeiend succes : 1.100 ton werd in
1989 ingezameld en 400 ton in 4 maanden voor de gemeente
Brussel-stad begin 1990.

De Agglomeratie had het monopolie van dit soort inzame-
ling aan de maatschappij « La Minerale » toevertrouwd, wat
aanvaardbaar was, vermits de containers gratis op de door
de gemeenten aangeduide plaatsen waren neergezet en « La
Minerale » door de verkoop van het aldus ingezamelde glas
uit de kosten kwam.

Vandaag blijkt dat « La Minerale » een betaling van
10.000 fr. per jaar en per stolp vraagt om de glasinzameling
verder te zetten.

Kan de heer Staatssecretaris mi] deze wijziging in de
bezoldigingswijze van de terugwinningsmaatschappij beves-
tigen ?

Indien dit het geval is, wie zai moeten betalen: de
gemeenten of de Agglomeratie (dit betekent het Gewest) ?

Zai, gezien de wijziging van de bewoordingen van de
overeenkomst, het monopolie van een maatschappij niet in
vraag worden gesteld en wordt er geen openbare aanbeste-
ding voor de organisatie van het plaatsen van glascontainers
gepland ?

Antwoord: Als antwoord op de vraag met betrekking tot
de glasophaling door de onderneming « La Minerale» infor-
meer ik het geachte Raadslid dat de overeenkomst, gesloten
op 1 juni 1988 tussen deze onderneming en de Agglomeratie
Brussel en geldig tot 31 mei 1993, geenszins werd gewijzigd,
daar de Agglomeratie «La Minerale» de exclusiviteit voor
alle operaties in verband met de recuperatie van glasafval
heeft toegekend.

Deze overeenkomst stelt dat het plaatsen, het ledigmaken
en het onderhoud op de door het gemeentebestuur vastgeleg-
de plaatsen kosteloos is a rato van een container per 2.500
inwoners. Bijkomende containers kunnen eveneens worden
verkregen tegen een huurprijs van 850 fr. per maand (met
jaarlijkse indexering van 10%).

Wat voorafgaat betreft de gemeenten die aan voornoemde
overeenkomst deelnemen. Sommige gemeenten hebben noch-
tans de voorkeur gegeven aan een directe overeenkomst met
«La Minerale ».

Question n° 39 de M. Adriaens du 5 octobre 1990 (Fr.) :

La collecte de verre par la societe « La Minerale ».

La collecte selective du verre par la mise a disposition du
public de bulles dans la plupart des communes rencontre un
succes evident et croissant; 1.100 tonnes ont ete recoltees en
1989 et 400 tonnes en 4 mois pour la seule commune de
Bruxelles-ville, debut 1990.

L'Agglomeration avait confie Ie monopole de ce type de
collecte a la societe « La Minerale », ce qui etait acceptable
puisque les conteneurs etaient deposes gratuitement aux
endroits designes par les communes et « La Minerale » ren-
trait dans ses frais grace a la revente du verre ainsi recupere.

II apparaltrait aujourd'hui que « La Minerale » demande-
rait une retribution de 10.000 F par an et par bulle pour
continuer la recuperation du verre.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat peut-il me confirmer ce
changement dans Ie mode de retribution de la societe de
recuperation ?

Si c'etait bien Ie cas, qui devrait payer : les communes ou
1'Agglomeration (c'est-a-dire la Region) ?

Etant donne la modification des termes du contrat, Ie
monopole accorde a une seule societe sera-t-il remis en ques-
tion et un appel d'offre public pour 1'organisation de la pose
de conteneurs pour Ie verre est-il programme ?

Reponse: En reponse a la question concernant la collecte
du verre par la societe « La Minerale », je signale a 1'honora-
ble Conseiller qu'aucun changement n'est intervenu dans Ie
contrat conclu Ie l°juin 1988 et valable jusqu'au 31 mai
1993 entre la societe «La Minerale» et 1'Agglomeration de
Bruxelles, 1'Agglomeration ayant octroye 1'exclusivite de
toutes les operations relatives a la recuperation des dechets
de verre a la societe «La Minerale ».

Ce contrat stipule que Ie placement aux emplacements
arretes par 1'administration communale, la vidange et 1'entre-
tien sont gratuits selon un ratio d'un conteneur par 2.500
habitants. II est prevu egalement que des conteneurs supple-
mentaires peuvent etre obtenus moyennant une location de
850 F par mois (indexes de 10% annuellement).

Ce qui precede est vrai pour les communes s'inscrivant
dans Ie cadre de la convention precitee. Mais certaines
communes ont prefere contracter directement avec «La
Minerale ».
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financien, Begroting,

Openbaar Ambt
en Exteme Betrekkingen

Vraag nr. 28 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 27 Septem-
ber 1990 (Fr.) :

Energieloketten.

U hebt de oprichting van « energieloketten » aangekon-
digd om aan het publiek raadgevingen voor rationeel ener-
gieverbruik te verschaffen.

Waar zullen deze « loketten » worden geplaatst? Waaruit
bestaat de dienstverlening aan het publiek ? Welk synergisme
zai met verenigingen zoals bijvoorbeeld de Stadswinkel tot
stand komen? Zai het publiek rechtstreeks de informatica-
uitrusting gebruiken ? Zai een persoon ter beschikking wor-
den gesteld ? Wie zai hem betalen ?

Aatwoord: Ik heb de eer het volgende aan het geachte lid
te antwoorden :

De documentaire databank « Energie » bevat een volledig
origineel informatief aanbod over energie en over het ratio-
neel gebruik van energie. De onderwerpen die aan bod
komen zijn : energie in de woning, de verschillende verwar-
mingssystemen, warm water, isolatie, het verbruik van
huishoudelijke apparaten, verlichting.

Het programma « Energetische audits » biedt de mogelijk-
heid de meest rendabele isolatiewerken te berekenen.

Ten einde de documentaire databank « Energie » en het
programma « Energetische audits » bij het brede publiek
bekend te maken en het publiek de mogelijkheid te geven de
gegevens op te vragen, werd een netwerk van sensibiliserings-
steunpunten opgezet. Op deze steunpunten zullen PC's onder
begeleiding van een yerantwoordelijke kunnen gebruikt
worden. Het publiek zai de PC's dus niet zeif manipuleren.

De steunpunten in het netwerk zijn de volgende :

De Milieuraadgever van Evere
Hoedemakerssquare 10
1140 Brussel
02/241 88 40
Permanentie op vrijdag van 8.30 uur tot 10.30 uur.

De Milieuraadgever van Anderlecht
Raadsplein 1
1170 Brussel
02/523 62 80
Permanentie op maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

De Milieuraadgever van Brussel
Sint-Goriksplein 17
1000 Brussel
02/5144746
Permanentie op woensdag van 9.00 uur tot 14.00 uur.

De Stadswinkel
Sint-Goriksplein 24
1000 Brussel
02/511 66 43
Permanentie op dinsdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en op
donderdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Secretaire d'Etat adjoint ail Ministre
des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

Question n° 28 de M"' Carton de Wiart du 27 septembre
1990 (Fr.):

Guichets de 1'eaergie.

Vous avez annonce la creation de « guichets de 1'energie »
donnant au public des conseils d'utilisation rationnelle de
1'energie.

Ou seront installes ces « guichets »? En quoi consistent les
services offerts au public? Quelle synergie sera etablie avec
des associations, comme par exemple Ie Centre urbain?
L'equipement informatique sera-t-il directement utilise par Ie
public ? Qui se chargera de la maintenance des appareils ?
Une personne sera-t-elle mise a disposition? Par qui sera-
t-elle remuneree?

Reponse: J'ai 1'honneur de transmettre a 1'honorable
membre les elements de reponse suivants :

La banque de donnees « Energie » contient des informa-
tions tout a fait originales sur 1'energie et sur 1'utilisation
rationnelle de 1'energie. Les sujets traites sont: energies dans
1'habitation, les differents systemes de chauffage, 1'eau chau-
de, 1'isolation, la consommation des appareils electromena-
gers, 1'eclairage.

Le programme « Audits energetiques... » permet de calcu-
ler les travaux d'isolation les plus rentables.

Afin de promouvoir la banque de donnees documentaire
« Energie » et le programme « Audits energetiques » aupres
du grand public et de lui donner la possibility de consulter les
donnees, un reseau de points d'appui de sensibilisation est
etabli en ce moment. A ces points d'appui des PC pourront
etre utilises sous la guidance d'un responsable. Les PC's ne
seront done pas utilises directement par le public.

Les differents points d'appui du reseau sont les suivants ;

L'eco-conseiller d'Evere
Square Hoedemaekers 10
1140 Bruxelles
02/241 88 40
Permanence le vendredi de 8.30 h a 10.30 h.

L'eco-conseiller d'Anderlecht
Place du Conseil 1
1170 Bruxelles
02/523 62 80
Permanence le lundi de 9.00 h a 12.00 h.

L'eco-conseiller de Bruxelles
Place Saint-Gery 17
1000 Bruxelles
02/514 47 46
Permanence le mercredi de 9.00 h a 14.00 h.

Le Centre urbain
Place Saint-Gery 24
1000 Bruxelles
02/511 66 43
Permanence le mardi de 13.00 h a 17.00 h et le jeudi de
9.00 h a 13.00 h.
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« La Rue »
Kolomstraat 1
1080 Brussel
02/428 58 34
Permanentie op dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Energieloket
F. Bernierstraat 40
1060 Brussel
02/348 50 13 of 02/348 50 14 .
Permanentie op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag, van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Wooninfo
Noordstraat 1B
1000 Brussel
02/512 32 92
Permanentie op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag van 9.00 uur tot 14.30 uur.
Enkel voor de energetische audits.
Onthaalkantoor van Sibelgas
Anspachlaan 1
1000 Brussel
02/244 31 11
Onthaalkantoor van Unerg
Elsensesteenweg 133
1050 Brussel
02/24441 11

Het informaticamateriaal (een PC en een printer) wordt
door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking
gesteld van de steunpunten (behalve van Sibelgas en Unerg).
Het materiaal staat gedurende 1 jaar onder garantie en in die
periode zai een evaluatie gemaakt worden van defecten en
interventies van technici. Op basis daarvan zai beslist
worden of vanaf het tweede jaar een onderhoudscontract
wordt aangegaan.

« La Rue »
Rue de la Colonne 1
1080 Bruxelles
02/428 58 34
Permanence Ie mardi de 9.00 h a 12.00 h.
Guichet de 1'Energie
Rue F. Bernier 40
1060 Bruxelles
02/348 50 13 ou 02/348 50 14
Permanence les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de
9.00 h a 12.00 h.
Infor-Logement
Rue du Nord 1B
1000 Bruxelles
02/512 32 92
Permanence les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de
9.00 h. a 14.30 h.
5eu/s pour les audits energetiques
Centre d'accueil de Sibelgaz
Boulevard Anspach 1
1000 Bruxelles
02/244 3111
Centre d'accueil d'Unerg
Chaussee d'lxelles 133
1050 Bruxelles
02/219 41 11

La Region de Bruxelles-Capitale met 1'equipement infor-
matique (un PC et une imprimante) a la disposition des
points d'appui (sauf de Sibelgaz et d'Unerg). Le materiel est
sous garantie pendant un an et pendant ce temps une
evaluation sera faite des pannes et des interventions de
techniciens. Sur base de ces donnees sera decide si un contrat
de maintenance devra etre signe a partir de la deuxieme
annee.

Vraag nr. 30 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 10 oktober
1990 (Fr.) :

« 101 » en de coordinatie van de gemeentepolities.

De Linthoutstraat is een « grensstraat» tussen Sint-Lam-
brechts-wbluwe en Etterbeek.

Indien een inwoner van de onpare kant het nummer
« 101 » vormt wegens een voorval dat aan de pare kant
gebeurt, komt de politic van Sint-Lambrechts-Woluwe opda-
gen en kan ze niets doen...

Weike instructies werden aan de dienst « 101 » gegeven
om dergelijke toestand te vermijden die niet alleen belache-
lijk is, maar ook overbodige risico's inhoudt voor de veilig-
heid van de bevolking en duidt op een slecht beheer van de
politiemacht ?

Antwoord: De Minister-Voorzitter zai op de vraag ant-
woorden.

Question n° 30 de M"' Carton de Wiart du 10 octobre 1990
(Fr.):

« 101 » et coordination des polices communales.

La rue de Linthout est « frontaliere » entre Wpluwe-
Samt-Lambert et Etterbeek.

Si un habitant du cote impair forme le « 101 » pour un
incident survenant cote pair, c'est la police de Woluwe qui
arrive sans pouvoir agir...

Quelles sont les consignes donnees au service « 101 » pour
eviter ce type de situation qui, outre le ridicule, presente des
risques inutiles pour la securite de la population et une mau-
vaise gestion des forces de police?

Reponse : Le Ministre-President repondra a la question.

Vraag nr. 31 van de heer Cauwelier d.d. 17 oktober 1990
(N.) :

Aantal vrouwen in adviesorganen.

Sedert het dntstaan van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
worden allerlei organen opgericht die advies verlenen aan de
leden van de Executieve en/of hun diensten.

Question n° 31 deM. Cauwelier du 17 octobre 1990 (N.) :

Nombre de femmes dans les organes consultatifs.

Depuis la creation du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale, sont crees toutes sortes d'organes qui donnent des
avis aux membres de 1'Executif et/ou a leurs services.
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Graag vernam ik van de heer Staatssecretaris :
— weike adviesorganen er in zijn departement zijn opge-

richt;
— de spedfieke opdracht van deze adviesorganen;
— hoeveel leden elk van deze adviesorganen telt, inclusief de

voorzitter ervan (desgevallend effektieve en plaatsvervan-
gers);

— hoeveel vrouwen er in elk van deze adviesorganen zetelen
(desgevallend opgedeeld in effektieve en plaatsvervan-
gende).

Aatwoord : In antwoord op de vraag van het achtbaar lid
moet ik u meedelen dat er binnen mijn bevoegdheden geen
adviesraden bestaan in de zin zoals bedoeld in de vraag.

Le Secretaire d'Etat peut-il me dire :
— quels organes consultatifs ont ete crees dans son departe-

ment;
— la tache specifique de ces organes consultatifs;
— combien de membres compte chacun de ces organes

consultatifs, leur president y compris (le cas echeant le
nombre de membres effectifs et suppleants);

— combien de femmes siegent dans chacun de ces organes
consultatifs (avec repartition, le cas echeant, en membres
effectifs et suppleants).

Reponse : En reponse a la question posee par 1'honorable
membre, j'ai 1'honneur de lui faire savoir qu'il n'existe pas
des organes consultatifs crees dans le cadre de mes competen-
ces, comme stipule dans la question.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvestiiig,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Vraag nr. 71 van de heer Adriaens d.d. 30 mei 1990 (Fr.) :

Verbraadingsoveas in het Brusselse Gewest.

Kan de Staatssecretaris me, buiten de verbrandingsoven
voor huishoudelijk afval van de Verbrandingsmaatschappij
voor Huishoudelijk Afval van de Agglomeratie Brussel, de
lijst bezorgen van de verbrandingsovens die in het Brusselse
Gewest operationeel zijn, in het bijzonder die van de ovens
voor de verbranding van ziekenhuisafval? Kan hij me zeggen
hoeveel afval er in elk van die ovens werd behandeld in het
jongte jaar waarvoor er gegevens beschikbaar zijn?

Antwoord: Ziekenhuisafval wordt in 3 categorieen ge-
rangschikt:
a) vergelijkbaar met huishoudelijk afval;
b) specifieke of besmette afval afkomstig uit de ziekenhuis-

activiteit (afval van de maaltijden die de zieken krijgen,
verzorgingsafval, anatomische afval, laboratoriumafval);

c) speciale afval die voortkomt uit de bestaande bijzondere
reglementeringen.

In mei 1989 telt het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
48 verzorgingsinstellingen waarvan:

— 30 algemene ziekenhuizen van het gespecialiseerde
type HG (A), waarvan de lijst in bijiage is opgenomen. Voor
deze ziekenhuizen zijn er 16 verbrandingsovens waarvan
9 nog operationeel zijn, de 7 andere zijn te oud.

De globale afvalproduktie is 10.626 ton per jaar waarvan
4.335 ton afval per jaar van categoric b).

Het behandelingsvermogen voor afval van categorie b) van
algmene ziekenhuizen van het gespecialiseerde type limiteert
zich dus tot 9 nog in working zijnde verbrandingsovens met
een capaciteit van 2.621 ton per jaar.

— 9 exclusief geriatrische ziekenhuizen HG (G) met een
globale afvalproduktie van 1.250 ton per jaar;

— 9 exclusief psychiatrische ziekenhuizen H Psy met een
globale afvalproduktie van 576 ton per jaar.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de 1'Eau

Question n° 71 de M. Adriaens du 30 mai 1990 (Fr.) :

Incinerateurs dans la Region bruxelloise.

En dehors de 1'incinerateur de dechets menagers de la
Siomab, le Secretaire d'Etat a 1'Environnement peut-il me
fournir la liste des incinerateurs en fonctionnement dans la
Region bruxelloise, en particulier les incinerateurs de dechets
hospitaliers? Peut-il me donner la quantite de dechets traites
dans chacun de ces incinerateurs pour la derniere annee pour
laquelle on possede des renseignements?

Reponse: Les dechets hospitaliers sont classes en trois
categories :
a) assimilables aux dechets menagers;
b) dechets specifiques ou contamines resultant de 1'activite

hospitaliere (dechets de repas servis aux patients, dechets
de soins aux patients, dechets anatomiques, dechets de
laboratoires);

c) dechets speciaux relevant de reglemenrations particulie-
res existantes.

En mai 1989, la Region de Bruxelles-Capitale comptait
48 instituts de soins dont:

— 30 hopitaux generaux de type specialise HG (A) dont
la liste est reprise en annexe. Parmi ces hopitaux, on compte
16 incinerateurs dont 9 sont encore operationnels, les
7 autres etant trop anciens.

La poduction globale de dechets est de 10.626 tonnes par
an dont 4.335 tonnes de dechets de categorie b).

La capacite de traitement des dechets de categorie b) des
hopitaux generaux de type specialise se limite done aux
9 incinerateurs encore en activite couvrant 2.621 tonnes par

— 9 hopitaux exclusivement geriatriques HG (G) avec
une production globale de dechets de 1.250 tonnes par an.

— 9 hopitaux exclusivement psychiatriques HG Psy avec
une production globale de dechets de 576 tonnes par an.
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Als men rekening houdt met het afval komende van
rusthuizen, polyklinieken, biologielaboratoria, ouderlingen-
tehuizen, kan men afronden tot 13.000 ton ziekenhuisafval
per jaar voor het Brusselse Gewest, met een verhouding van
46 % afval categoric b).

Het probleem van ziekenhuisafval zai in zijn geheel
aangeroerd worden in het « Afvalplan » dat het BIM me
binnen enkele maanden zai overhandigen.

Si on tient compte des dechets provenant des maisons de
repos, des polycliniques, des laboratoires de biologie, des
homes pour personnes agees, on peut arrondir a 13.000
tonnes de dechets hospitallers produites par an sur la Region
bruxelloise avec une proportion de 46 % de dechets de
categorie b).

Le probleme des dechets d'hopitaux sera aborde dans son
ensemble dans le plan dechets que doit me remettre 1'IBGE
dans quelques mois.

Vraag nr. 96 van de beer de Lobkowicz d.d. 25 juli 1990
(Fr.) :

Beheer van het ziekenhuisafval in het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest.

Brussel telt vele ziekenhuizen. Deze brengen een hoeveel-
heid afval voort die met als huishoudelijk afval kan worden
bestempeld. Gewoomijk wordt dit ter plaatse verbrand.

Deze gewone verbranding garandeert echter niet dat alle
ziekteverwekende kiemen volledig worden vernietigd, zonder
vervuiling te veroorzaken.

Kan de geachte Staatssecretaris me zeggen precies zeggen
wat er gebeurt met het afval van de verschillende ziekenhui-
zen en dit wat de drie categorieen afval betreft, zoals bepaald
in de aanbeveling van de Hoge Raad voor de Gezondheid,
daterend van december 1988, inzake de behandeling van het
ziekenhuisafval.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat
de drie categorieen afval waarover hi] het heeft op totaal
verschillende wijze worden geelimineerd. Het wegwerken
van ziekenhuisafval in het Brusselse Gewest wordt voor
't ogenblik bestudeerd in het Brussels Instituut voor Milieu-
beheer en zai het onderwerp uitmaken van een dossier dat
einde 1990 aan de Gewestelijke Executieve zai worden
voorgesteld.

Voor verdere inlichtingen verwijs ik het geachte lid naar
het antwoord op vraag nr. 71, gesteld door de heer Alain
Adriaens.

Question n° 96 de M. de Lobkowicz du 25 juillet 1990 (Fr.):

Gestion des dechets hospitallers en Region de Bruxelles-
Capitale.

II y a de nombreux etablissements hospitaliers a Bruxelles.
Ces etablissements produisent quantite de dechets qui ne
peuvent etre consideres comme des dechets menagers. Gene-
ralement, ces dechets sont incineres sur place.

Cependant, cette incineration ordinaire ne donne pas tou-
tes les garanties en ce qui concerne la destruction complete
des germes pathogenes sans pollution.

L'honorable Secretaire d'Etat pourrait-il me preciser ce
que deviennent les dechets des differents etablissements hos-
pitaliers de la Region, et ce pour les trois categories de
dechets, telles que definies dans la recommandation du
Conseil superieur de 1'Hygiene de decembre 1988, relative au
traitement des dechets hospitaliers ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que les trois categories de dechets hospitaliers qu'il evoque
suivent des filieres d'elimination bien distinctes. En ce qui
concerne 1'elimination des dechets provenant des etablisse-
ments hospitaliers de la Region bruxelloise, le probleme est a
1'etude pour 1'instant a 1'Institut bruxellois pour la Gestion
de 1'Environnement et fera 1'objet d'un dossier qui sera
presente a 1'Executif regional en fin d'annee 1990.

Pour de plus amples informations, je refere 1'honorable
membre a la reponse a la question n° 71 posee par Monsieur
Alain Adriaens:

Vraag nr. 97 van de heer de Lobkowicz d.d. 31 juli 1990
(Fr.) :

Muskusra tten vangers.

Voor de regionalisering bestond er in het Ministerie van
Landbouw een muskusrattenvangersdienst.

Wat is er momenteel van aan in Brussel ?

Wie heeft als heel belangrijke taak, de bestrijding van deze
knaagdieren die enorme schade aan de waterwegen toe-
brengen ?

Antwoord: Ingevolge de regionalisatie valt de dienst van
strikkenzetters voor muskusratten van het Ministerie voor
Landbouw onder de verantwoordelijkheid van de dienst
Waters en Bossen van de twee Gemeenschappen.

Voor het Brusselse Gewest zijn mijnheer Goderis, Dienst
Waters en Bossen, Vlaamse Gemeenschap, en mijnheer Cli-
gniet, Service des Eaux et Forets van de Administratie van het
Waalse Gewest, met deze taak belast.

Question n° 97 de M. de Lobkowicz du 31 juillet 1990 (Fr.):

Piegeurs de rats masques.

II existait, avant la regionalisation, un service d'agents-
piegeurs de rats musques au sein du Ministere de 1'Agricul-
ture.

Qu'en est-il aujourd'hui a Bruxelles ?

Qui s'occupe de cette tache, fort importante, de lutte
centre ces rongeurs qui font d'enormes degats aux voies
navigables ?

Reponse: Suite a la regionalisation, le service d'agents
piegeurs de rats musques du Ministere de 1'Agriculture est
sous la responsabilite du service Eaux et Forets des deux
Communautes.

Pour la Region bruxelloise, c'est Monsieur Goderis, Dienst
Waters en Bossen, Vlaamse Gemeenschap, ainsi que Mon-
sieur Cligniet, Service Eaux et Forets de 1'Administration de
la Region wallonne, qui sont charges de cette tache.
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Vraag nr, 99 van de heer de Lobkowicz d.d. 30 juli 1990
(Fr.) :

Overeeakomst voor een balans van de bestaande informa-
tie over fauna en flora.

Op voorstel van het BIM heeft de Executieve van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, in zijn hoedanigheid van
Interministerieel Comite voor de begroting, ingestemd met
een overeenkomst betreffende de verwezenlijking van een
balans van de bestaande en beschikbare informatie over de
fauna en de flora enerzijds, en het voorstel van een operatio-
nele structuur voor inzameling en verwerking van de gege-
vens anderzijds.

Met wie werd deze overeenkomst gesloten, hoe werd de
verdragsluitende partner van het Gewest gekozen en onder
weike voorwaarden ?

Aatwooid: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
antwoordelementen mee te delen :

De overeenkomst betreffende « de verwezenlijking van een
balans van de bestaande en beschikbare informatie over de
fauna en de flora en de voorstelling van een operationele
structuur van gegevensinzameling en de verwerking ervan »
werd afgesloten met de Ecologische en Biogeografische
Eenheid van de Universite catholique de Louvain, werkzaam
in naam van de Vereniging van Biogeografische Gevens-
banken.

De contractant van het Gewest werd gekozen omdat hij in
zijn midden het geheel van de laboratoria en onderzoekscen-
tra verenigt die de gegevensbanken betreffende de fauna en
de flora leiden en/of uitbaten (Universite libre de Bruxelles,
Universite de Liege, Universite de Mons, Universite catholi-
que de Louvain, Faculteit van Wetenschappen van Leuven,
Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, Institut
floristique belgo-luxembourgeois,...).

In bijiage vindt u een presentatie van het verbond van de
biogeografische gegevensbanken. De prestaties die door de
consultant moeten worden uitgevoerd, begrijpen 2 fases :

Een inventaris van natuurlijke hulpbronnen en uitvoer-
baarheid; een follow-up en een bewaking van het leefmilieu.

De begroting van de eerste fase beloopt 1.460.000 fr. en
deze van de tweede fase 2.920.000 fr.

De overeenkomst heeft een looptijd van 18 maanden.

Een begeleidingscomite zai voor de eerste keer samenko-
men binnen de 2 weken volgende op de inwerEingtreding van
de overeenkomst en vervolgens minstens 1 maal om de
2 maanden.

Er zijn twee overgangsbeoordelingen van de resultaten
voorzien.

Question n° 99 de M. de Lobkowicz du 30 juillet 1990 (Fr.);

Convention pour un bilan de ]'ia formation existante suria
fame et la Gore.

Sur proposition de 1'IBGE, 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale, en qualite de Comite intermimsteriel du
budget, a marque son accord sur une convention relative a la
realisation d'un bilan de 1'information existante et disponible
sur la faune et la flore d'une part, et a la proposition d'une
structure operationnelle de collecte des donnees et de traite-
ment de celles-ci d'autre part.

J'aimerais savoir avec qui a ete conclu cette convention,
comment a ete choisi Ie co-contractant de la Region et a
queues conditions.

Reponse : J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements de reponse suivants :

La convention relative a «la realisation d'un bilan de
1'information existante et disponible sur la faune et la flore et
a la proposition d'une structure operationnelle de collecte
des donnees et de traitement de celle-ci » a ete conclue avec
1'Unite d'Ecologie et de Biogeographie de 1'Universit^ catho-
lique de Louvain agissant au nom de la Federation des
Banques de Donnees biogeographiques.

Le contractant de la Region a ete choisi car il regroupe en
son sein 1'ensemble des laboratoires et centres de recherches
gerant et/ou exploitant des banques de donnees relatives a la
faune et a la flore (Universite libre de Bruxelles, Universite de
Liege, Universite de Mons, Universite catholique de Louvain,
Faculte des sciences de Louvain, Institut royal des Sciences
naturelles, Institut floristique belgo-luxembourgeois, ...).

Une presentation de la federation des banques de donnees
biogeographiques est jointe en annexe. Les prestations a
effectuer par le charge de mission comprennent deux phases :

Un inventaire des ressources et faisabilite; un suivi et une
surveillance de 1'environnement.

Le budget de la premiere phase s'eleve a 1.460.000 F et
celui de la seconde phase a 2.920.000 F.

La convention a une duree de 18 mois.

Un comite d'accompagnement se reunira pour la premiere
fois dans les quinze jours suivant 1'entree en vigueur de la
convention et au moins une fois tous les deux mois par la
suite.

Deux evaluations intermediaires des resultats sont
prevues.

Vraag nr. 100 van de heer De Berlangeer d.d. 8 augustus
1990 (N.):

Brochure over de pulvinale scbildluizen.

Onlangs verscheen een brochure met de eerste resultaten
van de studie uitgevoerd door de ULB en de Faculteit
landbouwkundige Wetenschappen te Gembloux over de
pulvinale schildmizen die in Brussel een bedreiging vormen
voor de plantengroei.

Question n° 100 de M. De Berlangeer du 8 aout 1990 (N.) :

Brochure sur les cochenilles pulvinaires.

Recemment est parue une brochure comportant les pre-
miers resultats d'une etude realisee par 1'ULB et la Faculte
des Sciences agronomiques de Gembloux sur les cochenilles
pulvinaires qui, a Bruxelles, constituent une menace pour la
croissance des plantes.
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Deze brochure komt zeker op zijn tijd, toch zou ik aan de
heer Staatssecretaris willen vragen :

1. Hoeveel Vlaamse instellingen werden gevraagd aan
deze studie hun medewerking te verlenen?

2. Waarom staat bij « Nuttige adressen » in de Franse
tekst uw Staatssecretariaat vermeld en waarom is dit niet het
geval in de Nederlandse? Betekent dit dat Nederlandstaligen
op uw Staatssecretariaat niet gewenst zijn?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
antwoordelementen mee te delen :

1. Er werd voor de verwezenlijking van deze brochure
geen beroep gedaan op weike Nederlandstalige installing
ook.

2. Het is zo dat het adres van het Staatssecretariaat niet
opgenomen is in de Nederlandstalige brochure. Het betreft
hier een betreurenswaardige vergissing. Ik heb mijn diensten
trouwens opgelegd er op te letten dat deze vervelende
vergetelheid in volgende druk niet meer voorkomt.

Cette brochure arrive certainement a point nomme, je
souhaiterais toutefois poser les questions suivantes au Secre-
taire d'Etat;

1. A combien d'institutions flamandes a-t-on demande
d'apporter leur collaboration a cette etude?

2. Pourquoi avoir mentionne votre Secretariat d'Etat dans
Ie texte francais « Adresses utiles » et non dans Ie texte
neerlandais? Cela signifie-t-il qu'a votre Secretariat d'Etat les
neerlandophones sont indesirables?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements de reponse suivants :.

1. II n'a ete fait appel a aucune institution neerlando-
phone pour la realisation de cette brochure.

2. II est exact que 1'adresse du Secretariat d'Etat ne figure
pas dans la brochure neerlandophone. II s'agit d'une regret-
table erreur. J'ai d'ailleurs charge mes services de veiller a ce
que Ie prochain tirage ne comporte plus cet oubli malencon-
treux.

Vraag nr, 101 van de heer Adriaens d.d. 27 augustus 1990
(Fr.) :

Zuivering van de watervlakken in het Zonienwoud.

In het Zonienwoud slibben de verschillende watervlakken
die elkaar doorheen de vallei van de Vuilbeek opvolgen lang-
zaam dicht. Het watervlak aan de Tumulidreef is reeds
volledig opgedroogd en dat voor de spoorweg Brussel-
Namen (Kluizenaarsvijver) ziet de oppervlakte als gevolg van
dichtslibbing snel afnemen.

Gelet op de biologische rijkdom en de pracht van de
watervlakken kan men hopen dat het regionale bestuur voor
Natuurlijke Rijkdommen en voor Waters en Bossen voorziet
in een zuivering om deze vijvers hun oppervlakte en oor-
spronkelijk uitzicht terug te geven.

1. Kan de heer Staatssecretaris me bevestigen dat er zulke
werken zijn gepland ?

2. Heeft men een raming van de kostprijs voor deze
werken ?

3. Hoe lang zai het duren om deze watervlakken in hun
oorspronkelijke staat te herstellen ?

4. Werd er voorzien in andere projecten voor waterrecrea-
tie in de Vuilbeekvallei die, in de vorige eeuw, een reeks van
zes vijvers op haar benedenloop telde ?

5. Heeft de gewestelijke Executieve, op langere termijn,
een beleid opgesteld inzake de zuivering van de oppervlakte-
wateren in het Brusselse deel van het Zonienwoud; een beleid
dat verder gaat dan de bouw van kleine stuwdammen op de
beekjes om de watervoerende laag opnieuw te voeden ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
elementen bij wijze van antwoord mee te delen :

Daar ik persoonlijk met de Dienst voor Waters en Bossen
ter plaatse was, heb ik beslist de problemen waarover u het
hebt, op te lossen.

Question n° 101 de M. Adriaens du 27 aout 1990 (Fr.):

Le curage des plans d'eau en Foret de Soignes.

En Foret de Soignes, les differents plans d'eau qui se
succedent le long du vallon du Vuylbeek sont progressive-
ment en train de se cbmbler. Celui qui borde la dreve des
Tumuli est deja completement asseche et celui qui precede la
voie de chemin de fer Bruxelles-Namur (etang de 1'Ermite)
voit sa surface en eau libre se reduire rapidement sous 1'effet
de 1'envasement.

Etant donne la richesse biologique et la beaute des plans
d'eau, on peut esperer que 1'administration regionale des
Ressources naturelles et des Eaux et Forets prevoit un curage
pour rendre a ces etangs leurs superficie et aspect initial.

1. Monsieur le Secretaire d'Etat peut-il me confirmer que
de tels travaux sont programmes ?

2. A-t-on une estimation des couts que representeront ces
travaux ? Quelle est-elle ?

3. Dans quel delai peut-on attendre ces remises en etat?

4. D'autres projets de recreation d'etangs sont-ils prevus
dans le vallon du Vuylbeek qui, au siecle dernier, comportait
un chapelet de six etangs sur son cours inferieur ?

5. Plus largement, 1'Executif regional a-t-il fixe une politi-
que d'amenagement des eaux de surface dans la partie
bruxelloise de la Foret de Soignes, politique qui aille plus loin
que 1'etablissement de petits barrages sur les ruisseaux afin
de realimenter la nappe phreatique ?

Reponse : J'ai 1'honneur de fournir a 1'honorable membre
les elements de reponse suivants :

Ayant personnellement visite les lieux avec le Service des
Eaux et Forets, j'ai decide de remedier aux problemes que
vous evoquez.



902 Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 27 november 1990 (nr. 9)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 27 novembre 1990 (n0 9)

Er werd dus beslist voornoemde vijvers te reinigen en de
afsluitkranen te herstellen ten einde het stijgen van het
waterniveau te verzekeren.

Deze werken worden op een kostprijs van ongeveer
3 miljoen frank geraamd, waar het met water vullen van de
« droge vijver », de eerste schakel van de Vuylbeekvijver-
keten, is inbegrepen.

Overigens bestaat er tussen de « droge » vijver en de
Kluizenaarsvijver een biologisch hoogst interessante vochtige
zone waar vroegere vijvers werden opgevuld.

Gezien haar waarde zai deze zone ecologisch beheerd
worden (afmaaieh en opruimen van het kreupelhout, verwij-
deren van populieren).

Overigens heb ik het BIM belast met de voorbereiding van
de besluiten die de omgeving Vuylbeek en de Verdronken
Kinderen het statuut van Natuurreservaat moeten toeken-
nen, alsook het beheerplan ervan.

Algemeen genomen zullen alle vochtige zones en water-
vlakken van het Zonienwoud het statuut van Natuurreser-
vaat krijgen, met uitzondering van de visvijver van het Rood
Klooster en de Hoefijzervijver die van weinig belang zijn op
ecologisch vlak.

II a done ete decide de proceder aux curages des etangs
mentionnes et a la refection des vannes de vidange de
maniere a assurer une remontee du niveau des eaux.

L'estimation du cout de ces travaux est d'environ 3 mil-
lions de francs, en ce compris la remise sous eau de 1'etang dit
« a sec » qui constituait Ie premier maillon de la chame des
etangs du Vuylbeek.

Par ailleurs, entre 1'etang « a sec » et 1'etang de 1'Ermite, il
existe une zone humide de haut interet biologique occupant
d'anciens etangs combles.

Vu sa valeur, cette zone sera geree ecologiquement (fau-
chages et debroussaillages, elimination de peupliers).

J'ai par ailleurs charge 1'IBGE de preparer les arretes
octroyant aux sites du Vuylbeek et des Enfants Noyes Ie
statut de Reserves naturelles ainsi que leurs plans de gestion.

D'une maniere generale, routes les zones humides et pieces
d'eau de la foret de Soignes beneficieront du statut de
Reserve naturelle, a 1'exception de 1'etang de peche de
Rouge-Cloitre et de 1'etang du Per a Cheval a faible interet
ecologique.

Vraag nr. 102 van de heer de Lobkowicz d.d. 22 augustus
1990 (Fr.) :

Brochure « Promenades ecologiques a Bruxelles ».

Inter-Environnement gaf zopas een gids uit, « Promenades
ecologiques a Bruxelles », met de steun van het Staatssecreta-
riaat voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Waaruit bestaat die hulp ?

Hoe verhoudt deze hulp zich tot de totale kostprijs van de
operatie ?

Hoe groot was de opiage van de brochure en wie ontving
haar ?

Antwoord : De uitgave van de gids « Promenades ecologi-
ques a Bruxelles » spruit voort uit een overeenkomst die door
mijn voorganger, de heer Valkeniers, Staatssecretaris voor
Leefmilieu, werd ondertekend.

Het bedrag van deze overeenkomst, met name 620.000 fr.,
werd op de begroting van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest geboekt (Afdeling 41, Titel I, artikel 12.32), en
bestond hierin dat het Gewest de verscheidene kosten voor
studie en onderzoek met betrekking tot het uitstippelen van
de wandelroutes te haren laste zou nemen. Alle onkosten
voor de uitgave en de verspreiding van deze brochures waren
ten laste van Inter-Environnement Bruxelles.

Zoals het geachte lid het wellicht bij het lezen van de
laatste bladzijde van het werk heeft kunnen vaststellen, was
de hulp van het Staatssecretariaat niet beperkt tot eenvoudi-
ge financiele hulp. Inderdaad, een adviseur van mijn Kabinet
heeft binnen het begeleidend comite van de overeenkomst
actief deelgenomen aan het toezicht op alle teksten die in de
wandelingengids worden voorgesteld.

De opiage van de brochure bedroeg duizend exemplaren.
Het was slechts als sympathiebetuiging dat Inter-Environne-
ment Bruxelles aan elk lid van de Gewestelijke Raad een
exemplaar van de gids schonk. Deze gids wordt normaal niet
gratis verdeeld, doch verkocht aan 300 fr. ten gunste van
Inter-Environnement Bruxelles, ten einde de uitgave- en
drukkosten ervan te dekken.

Question n° 102 de M. de Lobkowicz du 22 aout 1990 (Fr.) :

Brochure « Promenades ecologiques a Bruxelles ».

Inter-Environnement vient d'editer un guide « Promenades
ecologiques a Bruxelles » avec 1'aide du Secretariat d'Etat a
la Region de Bruxelles-Capitale.

En quoi a consiste cette aide ?

Quelle est la part prise par cette aide dans Ie cout total de
1'operation ?

Quel a ete Ie tirage de la brochure et a qui a-t-elle ete
distribute ?

Reponse : L'edition du guide « Promenades ecologiques a
Bruxelles » resulte d'une convention signee par mon prede-
cesseur. Monsieur Valkeniers, Secretaire d'Etat a 1'Environ-
nement.

Le montant de cette convention, soit 620.000 F, avait ete
inscrit au budget de la Region de Bruxelles-Capitale (Section
41, Titre I, article 12.32), et consistait en la prise en charge
par la Region des divers frais d'etude et de recherche quant a
la conception des circuits de promenades. Tous les frais
inherents a 1'edition et a la diffusion des fascicules etaient a
charge d'lnter-Environnement Bruxelles.

Comme 1'honorable membre a sans doute pu le constater a
la lecture de la derniere page de 1'ouvrage, 1'aide du
Secretaire d'Etat ne s'est pas bornee a un simple soutien
financier. En effet, un conseiller de mon Cabinet a participe
activement au sein du comite d'accompagnement de la
convention a la supervision de 1'ensemble des textes proposes
dans le guide de promenades.

Le tirage de la brochure a ete realise en un millier
d'exemplaires. Ce n'est qu'a titre de sympathie qu'lnter-
Environnement Bruxelles a offert a chaque membre du
Conseil regional un exemplaire du guide. Ces guides ne sont
normalement pas distribues gratuirement mais vendus au
prix de 300 F au profit d'lnter-Environnement Bruxelles, afin
d'en couvrir les frais d'edition et d'impression.
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Vraag nr. 103 van de heer Debry d.d. 30 augustus 1990
(Fr.) :

De bedragen uitgegeven voor de toekenning van verhuis-,
installatie- en huurtoelagen.

De Staatssecretaris heeft gezegd dat het budget voor de
VIHT (verhuis-, installatie- en huurtoelagen) gevoelig werd
opgetrokken, aangezien deze van 70 naar 105 miljoen
stijgen, waardoor het lij'kt alsof deze stijging een verandering
in het beleid betekent. Deze verhoging is mijns inziens een
« mechanisch » gevolg van de wijziging van het reglement,
verwezenlijkt onder het beschermheerschap van de vorige
Executieve (koninklijk besluit van 13 maart 1989) en
waardoor de verhuis-, installatie- en huurtoelagen aanzien-
lijk zijn toegenomen.

Voor de duidelijkheid wens ik dat de Staatssecretaris me
de totale bedragen geeft, uitgekeerd in het kader van de
VIHT, (toelagen en terugbetalingen aan de erkende maat-
schappijen) voor de eerste drie maanden van 1989 (voor de
wijziging van kracht werd), evenals voor de negen laatste
maanden van hetzelfde jaar.

Antwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid mee te delen
dat het bedrag dat gewijd werd aan de VITH, zonder
rekening te houden met de achterstallen, voor de drie eerste
maanden van 1989, 11.692.524 fr. beliep en 53.037.662 fr.
voor de volgende 9 maanden : hetzij een totaal bedrag van
64.730.186 fr. voor 1989.

Volgens de dienst van de Administratie die de VITH regelt,
duurt het ongeveer een jaar vooraleer een verandering van de
wetteksten een budgettair impact heeft.

Desbetreffende signaleer ik u dat het bedrag van de VITH
voor de eerste drie maanden van 1990 een totaal van
12.164.636 fr. vertegenwoordigde.

Question n° 103 de M. Debry du 30 aout 1990 (Fr.) :

Les montants depenses pour 1'octtoi des ADILS.

Le Secretaire d'Etat a fait etat que Ie budget consacre aux
ADILS (allocations de demenagement, d'installation et d'al-
location de loyer) avait ete sensiblement augmente, puisqu'il
passait de 70 a 105 millions, faisant apparaltre cette
augmentation comme un changement de politique. Cette
augmentation est, selon moi, une consequence « mecani-
que » de la modification de la reglementation, realisee sous
1'egide du precedent Executif (arrete royal du 13 mars 1989)
et qui a sensiblement augmente les montants des ADILS.

Afin que les choses soient claires, je souhaiterais que le
Secretaire d'Etat me fasse connattte les montants totaux des
sommes versees dans le cadre des ADILS (allocations et
remboursements aux societes agreees) pendant les trois
premiers mois de 1989 (avant 1'entree en vigueur de la
modification), ainsi que pour les neuf derniers mois de la
meme annee.

Repoiise: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre que le montant consacre aux ADILS est, sans tenir
compte des arrieres, de 11.692.524 F pour les trois premiers
mois de 1989 et de 53.037.662 F pour les 9 derniers mois :
soit un montant global de 64.730.186 F pour 1989.

Selon le service de 1'Administration qui gere les ADILS,
1'impact budgetaire d'une modification des textes de loi
prend pres d'un an pour se faire sentir.

Je vous signale a ce sujet que le montant concerne par les
ADILS pour les trois premiers mois de 1990 represente un
montant total de 12.164.636 F.

Vraag nr. 104 van de heer Debry d.d. 3 September 1990
(Fr.) :

De eenmalige premie voor de bouw of aankoop van een
woning.

Het budget voor 1990 van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest voorziet in een bedrag van 250 miljoen voor de
toekenning van premies voor de bouw of aankoop van
woningen. De Executieve wijst trouwens regelmatig op de
noodzakelijke orientering van het huisvestingsbeleid naar
sommige bevolkingscategorieen toe.

Het lijkt me dus belangrijk de bestemming van de vermel-
de hulp te kennen.

Zou de Staatssecretaris me kunnen zeggen hoe de belast-
bare inkomens van de personen die een dergelijke premie
hebben ontvangen eruit zien ?

Antwoord: Spijtig genoeg moet ik het geachte lid melden
dat het huidig systeem betreffende mformatie over de
premies van de Administratie, het niet toelaat een precies
antwoord te verstrekken.

Het is zo dat de Administratie maandelijks een reeks
gegevens over de premies verstrekt, maar ze rangschikt deze
nog niet volgens sociologische criteria.

Question n" 104 de M. Debry du 3 septembre 1990 (Fr.)

La prime unique pour la construction ou {'acquisition d'un
logement.

Le budget 1990 de la Region de Bruxelles-Capitale prevoit
un montant de 250 millions pour 1'octroi de primes a la
construction et a 1'acquisition de logements. L'Executif
insiste par ailleurs regulierement sur le necessaire ciblage de
la politique du logement vers certaines categories de popula-
tion.

II me semble done important de connaltre les destinataires
des aides precitees.

Le Secretaire d'Etat pourrait-il me fournir la distribution
des revenus imposables des personnes ayant obtenu une telle
prime?

Reponse: Je suis malheureusement au regret de communi-
quer a 1'honorable membre que le traitement actuel de
1'information sur les primes par 1'Administration ne me
permet pas de lui fournir reponse precise.

En effet, 1'Administration fournit mensuellement une serie
de donnees sur les primes mais elle ne les repertorie pas
actuellement selon une serie de criteres sociologiques.
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De toekomstige reorganisatie van de Administratie zai in
elk geval de aflevering van het soort gegevens die u vraagt
moeten garanderen vermits ze een belangrijk instrument
vormen van openbare informatie en hulp aan de politieke
beslissing. Dit moet tegemoetkomen aan de toekomstige
oprichting van een observatorium voor de huisvesting.

La future reorganisation de 1'Administration devra en tout
cas garantir la production du genre de donnees que vous
souhaitez car elles constituent un instrument important
d'information du public et d'aide a la decision politique. Ce
qu'entend rencontrer notamment la mise en place future de
1'observatoire du logement.

Vraag nr. 105 van de heer Drouart d.d. 13 September 1990
(Fr.) :

De reizen van de Staatssecretarissen aaar het buitenland.

Zou de Staatssecretaris zo vriendelijk willen zijn me de
lijst te bezorgen van de reizen die hi] tot vandaag in het kader
van zijn bevoegdheden heeft ondernomen?

Zou hij me eveneens de data hiervan kunnen mededelen,
alsmede hun kostprijs?

Antwoord : Ik deel het geachte lid mee dat ik in het kader
van de uitoefening van mijn functies naar Rijsel (Frankrijk)
reisde om op 18 en 19 december 1989 deel tenemen aan een
bijeenkomst van Europese Ministers van Huisvesting die was
gewijd aan de huisvesting voor de minstbedeelden.

Deze biJeenkomst te Rijsel van de Ministers van Huisves-
ting van de Europese landen heeft het belang en de proble-
men van de huisvesting van de minstbedeelde bevolkingen
heel duidelijk getoond evenals de noodzaak een beleid te
voeren dat aan de verscheiden situaties is aangepast.

De Ministers beslisten elk jaar een informele werkbijeen-
komst te houden, naar analogic met deze te Rijsel. Deze zou
door het land dat het voorzittersschap voor het tweede
semester van de EEG verzekert kunnen worden georgani-
seerd. De bijeenkomst voor 1990 zou dan ook door Italic
kunnen worden georganiseerd.

Het totale bedrag voor de reis naar Rijsel bedroeg
ongeveer 700 Franse franken.

Question n° 105 de M. Drouart du 13 septembre 1990 (Fr.):

Les voyages des Secretaires d'Etat a 1'etranger.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat aurait-il 1'amabilite de me
fournir la liste des voyages qu'il a effectues a ce jour dans Ie
cadre de ses fonctions?

Pourrait-il egalement me fournir les dates de ceux-ci, ainsi
que leur cout?

Repoase : Je signale a 1'honorable membre que dans Ie
cadre de mes fonctions j'ai effectue un voyage a Lille (France)
pour participer a la rencontre des Ministres europeens du
Logement les 18 et 19 decembre 1989, consacree au loge-
ment des plus demunis.

La rencontre a Lille des Ministres du Logement des pays
europeens, a clairement montre 1'importance et les proble-
mes de logement des populations les plus devaforisees et la
necessite de politiques adaptees a la diversite des situations
rencontrees.

Les Ministres ont decide de tenir chaque annee une
reunion informelle de travail, analogue a leur rencontre de
Lille. Celle-ci pourrait etre organisee et presidee par Ie pays
qui assure la presidence de la CEE pendant Ie deuxieme
semestre de 1'annee. La rencontre de 1990 pourrait, des lors,
etre organisee par 1'Italie.

Le cout total de ce voyage a Lille s'est eleve a plus ou
moins 700 francs francais.

Vraag nr. 119 van mevrouw Carton de Wiart d.d. 27 Sep-
tember 1990 (Fr.) :

Gebouwen gelegen in het Zonieawoud.

Behoren tot de overdracht van Staatseigendommen naar
het Gewest ook de boswachtershuizen en de andere gebou-
wen die in het Zonienwoud zijn gelegen ?

Kunt u mij eventueel de lijst van deze gebouwen mede-
delen en hun gebruik toelichten ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
antwoordelementen mee te delen :

De overdracht van de gebouwen naar het Gewest is aan de
gang en begrijpt alle boswachterswoningen en andere gebou-
wen in het Zonienwoud.

De boswachterswoningen zijn benomen door technische
leden van Waters en Bossen en laten eveneens toe er
onderhoudsmateriaal voor het woud in op te slaan.

Question n° 119 de M" Carton de Wiart du 27 septembre
1990 (Fr.) ;

Batiments situes dans la Foret de Soigaes.

Le transfert des proprietes de 1'Etat a la Region a-t-il inclu
les maisons de garde forestier et d'autres batiments situes
dans la Foret de Soignes ?

Pouvez-vous eventuellement me communiquer la liste de
ces batiments et leur utilisation ?

Repoase: J'ai 1'honneur de fournir a 1'honorable membre
les elements de reponse suivants :

Le transfert des biens a la Region est en cours et a inclus
toutes les maisons forestieres et autres batiments en foret de
Soignes.

Les maisons forestieres sont occupees par les agents
techniques des Eaux et Forets et permettent egalement d'y
entreposer du materiel d'entretien forestier.
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Bovendien herbergen de lokalen van het Rood-Klooster
het woudmuseum.

Ziehier de lijst der gebouwen :
— Tervurensesteenweg 120 te 1160 Oudergem;
— Waversesteenweg 2245 te 1160 Oudergem;
— Sint-Hubertusdreef 15 te 1180 Ukkel;
— Sint-Hubertusdreef 17 te 1180 Ukkel;
— Buxboomstraat 59 te 1170 Watermaal-Bosvoorde;
— August Beernaertstraat 22 te 1170 Watermaal-Bosvoor-

de;
— Tumulidreef 22 te 1170 'Watermaal-Bosvoorde;
— Twee Bundersdreef 1 te 1170 Watermaal-Bosvoorde;
— Sint-Jansbergsesteenweg 2 te 1170 Watermaal-Bosvoor-

de;
— Halfuurdref 1 te 1150 Sint-Pie.ters-Woluwe;
— Terhulpsesteenweg 61 te 1170 Watermaal-Bosvoorde;
— de gebouwen van het Rood-Klooster te 1160 Oudergem.

En outre, les locaux du Rouge-Cloitre abritent Ie musee
forestier.

Void la liste de ces batiments :
— Chaussee de Tervuren, 120 a 1160 Auderghem;
— Chaussee de Wavre, 2245 a 1160 Auderghem; "
— Dreve de Saint-Hubert, 15 a 1180 Ucde;
— Dreve de Saint-Hubert, 17 a 1180 Uccle;
— Rue du Buis, 59 a 1170 Watermael-Boitsfort;
— Rue Auguste Beernaert, 22 a 1170 Watermael-Boitsfort;

— Dreve des Tumuli, 22 a 1170 Watermael-Boitsfort;
— Dreve des 2 Bonniers, 1 a 1170 Watermael-Boitsfort;
— Chaussee de Mont-St-Jean, 2 a 1170 Watermael-

Boitsfort;
— Dreve de la Demi-Heure, 1 a 1150 Woluwe-St-Pierre;
— Chaussee de la Hulpe, 61 a 1170 Watermael-Boitsfort;
—• Batiments du Rouge-Cloitre a 1160 Auderghem.
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ZAAKREGISTER — SOMMAIRE PAR OBJET

Datum
—

Date

Vraag nr.
—

Question n°
Auteur

Voorwerp
—

Objet

Bladzijde
—

Page

* Vraag zonder antwoord
* * Vraag met antwoord

••" Bijiage

* Question sans reponse
*"• Question avec reponse

'1"1"> Annexe

Voorzitter en Minister belast met Ruimtelijke Oldening, de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling
President et Ministre de 1'Amenagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

1. 9.1989

28.11.1989

24.12.1989

14.12.1989

17. 1.1990

7. 3.1990

19. 3.1990

6 de Lobkowicz

17 de Patoul

27 Cauwelier

28 Drouart

38 de Lobkowicz

69 de Lobkowicz

72 De Berlangeer

15. 6.1990 120 Draps

1. 7.1990 135 Debry

17. 7.1990 150 Vandenbussche

17. 7.1990 151 Vandenbussche

17. 7.1990 152 Vandenbussche

17. 7.1990 153 Vandenbussche

17. 7.1990 154 Vandenbussche

17. 7.1990 155 Vandenbussche

25. 7.1990 158 de Lobkowicz

* Ophaling van het huisvuil door de gemeenten. — Vergoe-
ding.

Enlevement des immondices par les communes. — Indem-
nite.

* * Renovatiepremie.
La prime a la renovation.

''' Studie- en onderzoeksopdrachten door externe organismen.
Etudes et recherches confiees a des organismes exterieurs.

"' Milieuhinder in woonzone.
Nuisances a 1'environnement en zone residentielle.

"' Studieopdrachten.
Missions d'etudes.

'''* Informatisering gemeenten. — Personeelsbesparing.
Informadsation communes. — Economies de personnel.

* Afvalstoffenwetgeving en Milieu-Effekten-Rapportering.
Legislation sur les dechets et rapport sur les incidences en

matiere d'environnement.
*' Gesubsidieerde werken uitgevoerd voor het Brusselse

Hoofdstedelijk Gewest. — Onbetaalde facturen.
Travaux subsidies effectues pour la Region de Bruxelles-

Capitale. — Factures impayees.
* De toelage voor de renovatie van woningen.

La prime pour la renovation d'habitations.
'''* Gemeentelijke v.z.w.'s — Algemeen overzicht.

A.s.b.l. communales — apercu general.
*"' Gemeentelijke v.z.w's. — Gemeentelijke subsidies.

A.s.b.l. communales. — Subsides communaux.
s!* Gemeentelijke v.z.w's. — Controle door de gemeenteraad

en/of het College van burgemeester en schepenen.
A.s.b.l. communales. — Controle exerce par Ie conseil

communal et/ou Ie College des bourgmestre et echevins.
* * Gemeentelijke v.z.w's. — Toepassing van de taalwetgeving.

A.s.b.l. communales. — Application de la legislation linguis-
tique.

** Gemeentelijke v.z.w's. — Personeel.
A.s.b.l. communales. — Personnel.

*"' Gemeentelijke v.z.w's. — Tussengemeentelijke v.z.w.'s.
A.s.b.l. communales. — A.s.b.l. intercommunales.

"' Uitnodigingen van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad op de plechtigheden van 21 juli.

Invitations des membres du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale aux ceremonies du 21 juillet.
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Auteur
Voorwerp

Objet

november 1990 (nr. 9)
- 27 novembre 1990 (n° 9) 907

Bladzijde

Page

17. 8.1990 169 Drouart

17. 8.1990 170 Drouart

27. 8.1990 174 de Lobkowicz

27. 8.1990 176 de Lobkowicz

30. 8.1990 177 Debry

3. 9.1990 178 de Lobkowicz

3. 9.1990 179 Adriaens

13. 9.1990 180 Adriaens

21. 9.1990 182 de Lobkowicz

14.9.1990 183 Roelants du Vivier

20. 9.1990 185 Drouart

20. 9.1990 186 Roelants du Vivier

25. 9.1990 189 de Lobkowicz

24. 9.1990 190 Vandenbossche

24. 9.1990 191 de Lobkowicz

27. 9.1990 192 de Lobkowicz

27. 9.1990 193 Carton de Wiart

3.10.1990 194 Vandenbossche

5.10.1990 196 de Lobkowicz

5.10.1990 197 Drouart

Vormings- en vervolmakingscursussen in stedebouw georga- 794
niseerd door de Koning Boudewijn-Stichting.

L'organisation d'une session de formation en urbanisme
pour la Fondation du Roi Baudouin.

Verlenging van de overeenkomst met de Cel Huisvestings- 832
vernieuwing van de sociale dienst van Kuregem.

La reconduction de la convention avec la Cellule Renovation
Logement du service social de Cureghem.

Strijd tegen de leegstaande gebouwen. 833
Lutte centre les immeubles a 1'abandon.

Gemeentelijke begraafplaats van Sint-Joost. — Subsidiering 834
van de werken.

Cimetiere communal de Saint-Josse. — Subsidiation des
travaux.

Het rondschrijven in verband met de behandeling van de 835
aanvragen tot vervreemding.

La circulaire relative au traitement des demandes d'aliena-
tion.

Onregelmatigheid van de onteigeningsprocedure van de 836
GOMB in de Serkeynwijk.

Irregularite de la procedure d'expropriation de la SDRB au
quartier Serkeyn.

De Woonbeurs. 837
La Bourse du Logement.

Proefbegroting voor informatie aan het publiek. 837
Le budget experimental d'information au public.

« De Dossiers Brussels ». 838
« Les dossiers bruxellois ».
Integratie in de omgeving en esthetiek van de reklame- 839

boodschappen.
Integration au site et esthetique des messages publicitaires.
Financiering van de ZEP's (Zones d'Education Prioritaire). 840
Le financement des ZEP (Zones d'Education Prioritaire).

Steunaanvragen bij het Europees Sociaal Fonds. 840
Demandes de concours aupres du Fonds social europeen.
Vertegenwoordiging van het Brusselse Hoofdstedelijk Ge- 841

west in verschillende nationale organismen.
Representation de la Region de Bruxelles-Capitale dans

differents organismes nationaux.
Vormingscursus in het gemeentelijke management. 794
Cours de formation a la gestion communale.
Kampeerterreinen. 842
Campings.
Automatisering van de gemeenten. 843
Informatisation des communes.

Concerten in het Jubelpark. 844
Concerts au Cinquantenaire.

Aanleg van fietspaden. 795
Amenagement de pistes cyclables.
Recrutering van politieagenten. 844
Recrutement des policiers.
Publikatie « Brussels Today ». 795
La publication « Brussels Today ».
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

4.10.1990 198 Drouart

4.10.1990 199 Nagy

4.10.1990 200 de Lobkowicz

5.10.1990 201 Draps

5.10.1990 202 Neyts-Uyttebroeck

5.10.1990 203 de Lobkowicz

16.10.1990 204 Drouart

16.10.1990 205 Drouart

17.10.1990 206 de Lobkowicz

17.10.1990 207 de Lobkowicz

20.10.1990 209 de Lobkowicz

25.10.1990 210 de Clipelle

25.10.1990 211 de Lobkowicz

Geschenken-cheques aan de leden van een College.
L'octroi de cheques-cadeaux aux membres d'un College.
De bouw van een muur, zonder bouwvergunning, op de

plaats van het gebouw van het station van Kuregem.
La construction d'un mur, sans permis de batir, a la place du

batiment de la gare de Cureghem.
Wijziging van het systeem voor toekenning van premies voor

het onderhoudswerk aan gevels.
Modification du systeme d'octroi des primes pour Ie ravale-

ment des facades.
Premietoekenning van het Brusselse Gewest. — Persoonlijke

reklame van de Minister-Voorzitter.
Octroi de prime de la Region bruxelloise. — Publicite

personnalisee du Ministre-President.
« Les dossiers bruxellois : Bruxelles, 150 ans de logements

ouvriers et sociaux. »
« Les dossiers bruxellois : Bruxelles, 150 ans de logements

ouvriers et sociaux. »
Verdeling per gemeente van verscheidene premies.
Repartition par commune de diverses primes.
Het opmaken van de ontwerpplannen van aanleg door niet-

gemeentelijke diensten.
L'elaboration des projets de plan d'amenagement en dehors

des services communaux.
Het opmaken van de ontwerpplannen van aanleg door niet-

gemeentelijke diensten.
L'elaboration des projets de plan d'amenagement en dehors

des services communaux.
Bouw van de stadspoorten.
Amenagement des portes d'entree de la ville.
Recuperatie van de door het Brusselse Hoofdstedelijk Ge-

west gestorte premies.
Recuperation de primes versees par la Region de Bruxelles-

Capitale.
Bestelling van een studie van 28 miljoen aan de ULB.
Commande d'une etude de 28 millions a 1'ULB.
Premies voor de renovatie van woningen in het Gewest. —

Juiste waarde van de premie ten opzichte van het bedrag
van de werken.

Primes pour la renovation d'habitations dans la Region. —
Etendue exacte de la prime par rapport au montant des
travaux.

Gevolg van de belastingsherzieningen op de toekenning van
diverse premies in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Impact des redressements fiscaux sur 1'octroi de diverses
primes en Region de Bruxelles-Capitale.

Minister belast met Finanden, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen
Ministre des Finances, du Budget, de la Foncdon publique et des Relations exterieures

29. 6.1990

20. 9.1990

40 Cools

52 de Lobkowicz

Als tegenprestatie te ontvangen retributie voor de prestaties
van de Brandweerdienst.

Redevances a percevoir en contrepartie de prestations effec-
tuees par Ie Service d'incendie.

Verdeling per gemeente van verscheidene premies.
Repartition par commune de diverses primes.



Datum

Date

20. 9.1990

21. 9.1990

24. 9.1990

17.10.1990

17.10.1990

25.10.1990

25.10.1990

Ques

Vraag nr.

Question n°

53

54

55

57

58

60

61

vragen en Antwoorden - ]
rions et Reponses - Conse

Auteur

Roelants du Vivier

Cauwelier

Vandenbossche

de Lobkowicz

de Lobkowicz

Nagy

Payfa

Srusselse Hoofdstedelijke Raad - 27 november 1990 (nr. 9)
il de la Region de Bruxelles-Capitale - 27 novembre 1990 (n° 9)

Voorwerp

Objet

* * Renovatie van het Berlaymontgebouw.
Renovation du Berlaymont.

* * Bedoeling, resultaat en kosten van de Japan-reis van Minis-
ter Chabert.

Objectif, resultat et cout du voyage au Japon du Ministre
Chabert.

* Vormingscursus in het gemeentelijk management.
Cours de formation a la gestion communale.

** De subsidies toegekend aan verschillende culturele manifes-
taties gedurende de vakantie.

Subventions accordees a diverses manifestations culturelles
durant les vacances.

's"s' Europees Cultured Centrum.
Centre culturel euorpeen.

* * Studie betreffende het Brussels cultuurpatrimonium.
L'action en faveur de la culture et du patrimoine bruxellois.

** Indeling van het personeel in de BGDA.
Repartition du personnel au sein de 1'ORBEm.
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Bladzijde

Page

853

854

798

855

856

856

857

Minister belast met Huisvesdng, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
Ministre du Logement, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau

8. 9.1989

20. 2.1990

30. 4.1990

8. 6.1990

20. 6.1990

22. 6.1990

20. 6.1990

20. 6.1990

20. 6.1990

25. 6.1990

9. 7.1990

1 de Lobkowicz

19 Neyts-Uyttebroeck

38 Neyts-Uyttebroeck

41 de Lobkowicz

43 Nagy

44 Nagy

45 Nagy

46 Nagy

47 Nagy

50 Garcia

52 Cools

Vieurgatsesteenweg. — Uithangbord. 799
Chaussee de Vieurgat. — Panneau d'affichage.
De schadelijke gevolgen van atmosferische inversie en de 799

noodzaak van stelselmatige opsporing en verwittiging.
Consequences nefastes de 1'inversion atmospherique et ne-

cessite d'un depistage et d'une information systematiques.
Brusselse huisvestingsmaatschappijen. — Verplichting tot 800

tweetaligheid.
Societes bruxelloises du logement. — Obligation de bilin-

guisme.
Controle van de taxi's. 857
Controle des taxis.
Geluidshinder veroorzaakt door de aankomst van de SST te 800

Brussel.
Les nuisances sonores provoquees par 1'arrivee du TGV a

Bruxelles.
De gevolgen van de doorgang van de SST te Brussel. 801
L'incidence du passage du TGV a Bruxelles.
Bescherming van het Moeraske, bedreigd door de SST. 801
La preservation du site du Moeraske, menace par Ie TGV.
De hinder veroorzaakt door de SST-werf. 802
Les nuisances provoquees par Ie chantier TGV.
Geluidshinder veroorzaakt door de doorgang van de SST te 802

Brussel.
Les nuisances sonores engendrees par Ie passage du TGV.
Vergunningen afgeleverd en controles uitgevoerd door het 802

BIM.
Autorisations accordees et controles effectues par 1'IBGE.
Uitgave van brochures en organisatie van manifestaties. — 804

Beroep op maatschappijen voor public relations.
Edition de brochures et organisation de manifestations. —

Concours de societes de relations publiques.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

27. 8.1990

27. 8.1990

31. 8.1990

13. 9.1990

9.10.1990

20. 9.1990

14. 9.1990

20. 9.1990

21. 9.1990

21. 9.1990

21. 9.1990

25. 9.1990

4.10.1990

5.10.1990

5.10,1990

10.10,1990

10.10.1990

17.10.1990

17.10.1990

22.10.1990

60 Adriaens

61 Adriaens

62 Guillaume

64 Huygens

65 Huygens

66 de Lobkowicz

67 Roelants du Vivier

68 Drouart

69 Roelants du Vivier

70 Drouart

71 Drouart

74 de Lobkowicz

76 Nagy

77 de Lobkowicz

78 Nagy

79 Carton de Wiart

80 Carton de Wiart

81 de Lobkowicz

82 Cauwelier

84 de Lobkowicz

Fluoridering van het leidingwater.
La fluoration de 1'eau de distribution.

Toegang tot het beeldhouwwerk « De menselijke driften »
dat zich in een paviljoen van het Jubelpark bevindt.

L'accessibilite du bas-relief « Les passions humaines » situe
dans un pavilion du pare du Cinquantenaire.

Bijdrage van het Gewest voor de verbetering van het rioolnet
te Schaarbeek.

Intervention de la Region en faveur de 1'amelioration du
reseau d'egouts a Schaerbeek.

Kwaliteit van het water bij de verbruiker.
Qualite de 1'eau chez Ie consommateur.

Afwezigheid van waterzuivering van de Zenne.
Absence d'epuration des eaux de la Senne.

Verdeling per gemeente van verscheidene premies.
Repartition par commune de diverses primes.

Atrazinesporen in het leidingwater.
Traces d'atrazine dans 1'eau de distribution.

Het drukken van informatiestukken voor de operatic « Taxi-
tour ».

L'impression des documents d'information pour 1'operation
« Taxi-tour ».

Kenmerk op de beschermde monumenten en landschappen.
Signe distinctif sur les monuments et sites proteges.

Het nitraatgehalte in het leidingwater.
La teneur en nitrate de 1'eau de distribution.

De kwaliteit van het leidingwater.
La qualite de 1'eau de distribution.

Materiaal gebruikt voor de waterleidingen.
Materiau utilise pour les conduites d'eau.

Studieovereenkomst gesloten met de v.z.w. Sint-Lukas-
archief.

La convention d'etudes passee avec 1'a.s.b.l. Sint-Lukas-
archief.

Toegang voor de Brusselaars tot de openbare gebouwen.
Acces des Bruxellois aux batiments publics.

Het Beursmuseum.
LeMusee de la Bourse.

Dreigende opdroging van de moerassen van Jette en Gans-
horen.

Menace d'assechement des marais de Jette et de Ganshoren.

Roken in de taxi's.
Usage du tabac dans les taxis.

De stabilisatie van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van
Bijstand, in de Stallestraat te Ukkel.

Stabilisation de la chapelle Notre-Dame du Bon Secours, rue
de Stalle a Uccle.

Aantal vrouwen in adviesorganen.
Nombre de femmes dans les organes consultatifs.

Restauratie van het gemeentehuis te Sint-Gillis.
Restauration de I'Hotel communal de Saint-Gilles.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Minister belast met Economic
Ministre de 1'Econonue

17.10.1990

17.10.1990

34 de Lobkowicz

35 Cauwelier

Hulp aan de groep « Rijk der Vrouw ».
Aide au groupe « Femmes d'aujourd'hui ».
Aantal vrouwen in adviesorganen.
Nombre de femmes dans les organes consultatifs.

Minister belast met Openbare Werken, Verkeer en de Vemieuwing van Afgedankte Bedrijfsniimten
Ministre des Travaux publics, des Communications

et de la Renovation des Sites d'Acdvites economiques desaffectes

25. 7.1990

14. 8.1990

22. 8.1990

22. 8.1990

3. 9.1990

30. 8.1989

3. 9.1990

3. 9.1990

3. 9.1990

13. 9.1990

14. 9.1990

14. 9.1990

14. 9.1990

14. 9.1990

20. 9.1990

20. 9.1990

80 de Lobkowicz

82 Adriaens

85 de Lobkowicz

86 Adriaens

87 Cauwelier

88 Debry

89 Drouart

90 de Lobkowicz

91 De Berlangeer

93 Cools

94 Cools

95 Roelants du Vivier

96 Roelants du Vivier

97 Roelants du Vivier

98 Roelants du Vivier

99 Nagy

Veiligheid van de kinderen in de buurt van de scholen.
Securite des enfants aux abords des ecoles.
Gebrekkige staat van bepaalde gewestelijke wegen.
L'etat deficient de certaines voiries regionales.
Gratis MIVB-abonnement.
Libres parcours STIB.
Toegang tot de nieuwe trams door personen met beperkt

verplaatsingsvermogen.
L'accessibility des nouveaux trams aux personnes a mobilite

reduite.
Fietsstalling in en bij de metrostations.
Emplacements pour velos dans les stations de metro et a leur

proximite.
Het project voor de verbreding van de Industrielaan in

Anderlecht.
Le projet d'elargissement du boulevard industriel a Ander-

lecht.
Reglementering voor het meren van schepen op het kanaal.
La reglementation en matiere de stationnement de bateaux

sur les eaux du canal.
Werken aan de Brugmannlaan.
Travaux avenue Brugmann.
Het verkeer in de Belliardstraat.
Le trafic dans la rue Belliard.
Sluiting van de middenberm op de Louizalaan tussen de

Legrandlaan en de Terkamerenlaan.
La fermeture de la berme centrale de 1'avenue Louise entre

1'avenue Legrand et le boulevard de la Cambre.
De roltrappen in de metro.
Les escalators du metro.
Vermindering van de geluidshinder door het wegverkeer.
Reduction de la pollution sonore par le trafic routier.
Tramhalte Koningsstraat/Kolonienstraat.
Arret de tram rue Royale/rue des Colonies.
Snelheidsbeperking tot 50 km/u.
Limitation de vitesse a 50 km/h.
Nettoyage des vehicules de la STIB.
Schoonmaken van de MIVB-voertuigen.
De Josaphattunnel van de NMBS.
Le tunnel Josaphat de la SNCB.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

21. 9.1990 100 Roelants du Vivier

21.9.1990 101 Roelants du Vivier

25. 9.1990 102 Vandenbossche

25. 9.1990 103 Nagy

27. 9.1990 104 Cornelissen

27. 9.1990 105 Cornelissen

27. 9.1990 106 Cornelissen

27. 9.1990 107 Cornelissen

27. 9.1990 108 Carton de Wiart

27. 9.1990 109 Carton de Wiart

27. 9.1990 110 Carton de Wiart

3.10.1990 111 Vandenbossche

5.10.1990 113 de Lobkowicz

5.10.1990 114 de Lobkowicz

5.10.1990 115 de Lobkowicz

4.10.1990 116 Payfa

4.10.1990 117 Nagy

10.10.1990 118 Carton de Wiart

10.10.1990 119 Carton de Wiart

« Zwart punt » op de steenweg op Charleroi.
« Point noir » de la chaussee de Charleroi.

Algemene vrijkaarten.
Libres parcours generaux.

Geplande werken aan de Woluwelaan te Brussel.
Travaux prevus au boulevard de la Woluwe a Bruxelles.

Toegankelijkheid van de trams voor de ouders met baby en
kinderwagen.

L'accessibilite des trams aux parents avec bebe et poussette.

De weigering van de MIYB een tweede duplicaat van een
MTB-abonnement toe te kennen.

Refus de la STIB d'accorder un deuxieme duplicata de
1'abonnement MTB.

De eventuele verlenging van de lijnen 18 en 58 richting
Beurs.

Prolongement eventuel des lignes 18 et 58 en direction de la
Bourse.

Definitieve verplaatsing van de terminus van de lijnen 18 en
81 naar de Heizel.

Deplacement definitif du terminus des lignes 18 et 81 au
Heysel.

De eventuele aanleg van een tramlijn 91 tussen Louiza en
Drogenbos.

L'eventuelle creation d'une ligne de tram 91 entre Louise et
Drogenbos.

Halte « Zavel » van de trams 92, 93, 94.
Arret « Sablon » des trams 92, 93, 94.

Plan van het openbaar vervoernet.
Plan du reseau des transports publics.

Campagne tegen verkeerd parkeren.
Campagne contre les stationnements abusifs.

Geluidshinder van de ring ter hoogte van de Neerpede-cite.
Nuisances sonores du ring a la hauteur de la. cite de

Neerpede.

De aankomst van de SST te Brussel.
Arrivee du TGV a Bruxelles.

Brochure «Wat richten ze toch uit aan het Terkame-
renbos? »

Brochure « Mais que font-ils aux abords du bois de la
Cambre? »

Adviescommissie voor de studie en de verbetering aan het
openbaar vervoer.

Commission consultative pour 1'etude et 1'amelioration des
transports en commun.

Verkoop van schoolabonnementen door de Kredietbank.
Vente des abonnements scolaires par la Kredietbank.

Het overdragen door de NMVB van de lijnen die het Gewest
bedienen.

La cession par la SNCV de lignes desservant la Region.

Tariefverhogingen van het openbaar vervoer.
Augmentation des tarifs des transports en commun.
« Mijnheer Fiets ».
« Monsieur Velo ».
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10.10.1990 120 Carton de Wiart

10.10.1990 121 Carton de Wiart

10.10.1990 122 Adriaens

'''* Kruispunt Louizalaan-Legrandlaan; doorgang voor fietsers. 890
Carrefour avenue Louise-avenue Legrand; passage des

cyclistes.
** Toegang tot het station Petillon. 890

Acces a la station Petillon.
* De tunnel tussen het Sint-Lambertusplem in Laken en het 814

gehucht « Dikke Linde ».
Le tunnel Vicinal joignant la place St-Lambert a Laeken au

lieu-dit « Le Gros Tilleui ».

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President

6. 6.1990 23 Adriaens

22. 8.1990 28 de Lobkowicz

22. 8.1990 29 de Lobkowicz

3. 9.1990 30 Duponcelle

13. 9.1990 32 Drouart

13. 9.1990 33 Roelants du Vivier

13. 9.1990 34 Adriaens

20. 9.1990 35 Roelants du Vivier

25. 9.1990 36 de Lobkowicz

25. 9.1990 37 Carton de Wiart

5.10.1990 39 Adriaens

Extra-branders in de fabriek van huisvuilverbranding. 814
Installation de bruleurs d'appoint a 1'usine d'incineration des

ordures menageres.
Studieopdrachten. 814
Missions d'etudes.
Overeenkomst met de ULB voor een studie over het gedrag 891

van de bevolking op het vlak van het afval.
Convention avec 1'ULB relative a 1'etude du comportement

de la population en matiere de dechets.
De momenteel in de Schaarbeekse straat actieve « honde- 891

poepzuiger ».
La « caninette » actuellement en service dans les rues de

Schaerbeek.
Het afval uit de autogarages. 892
Les dechets des garages d'automobiles.
Gebruik van de assen uit de verbrandingsoven. 815
Utilisation des cendres de 1'incinerateur.
De overeenkomst met de ULB voor een studie over het 892

gedrag van de bevolking op het vlak van het afval.
La convention avec 1'ULB relative a 1'etude du comporte-

ment de la population en matiere de dechets.
Gedragstudie inzake afval. 893
Etude de comportement en matiere d'immondices.
Openbare stortplaatsen. 894
Decharges publiques.
Huisvuilophaling in de handelsstraten. 894
Collectes d'immondices dans les rues commercantes.
De glasinzameling door de maatschappij « La Minerale ». 895
La cpllecte de verre par la societe « La Minerale ».

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Finanden,
Begroring, Openbaar Ambt en Exteme Betrekkingen

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances,
du Budget, de la Foncdon publique et des Relations exterieures

27. 9.1990 28 Carton de Wiart Energieloketten.
Guichets de 1'energie.

896

115
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** « 101 » en de coordinatie van de gemeentepolities.
« 101 » et coordination des polices communales.
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Page

897

17.10.1990 31 Cauwelier Aantal vrouwen in adviesorganen.
Nombre de femmes dans les organes consultatifs.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Huisvesring,
Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau

26. 3.1990

30. 5.1990

15. 6.1990

27. 6.1990

25. 6.1990

16. 7.1990

16. 7.1990

12. 8.1990

25. 7.1990

31. 7.1990

30. 7.1990

61 de Lobkowicz

71 Adriaens

76 Nagy

83 Nagy

85 Garcia

9. 7.1990 88 de Lobkowicz

9. 7.1990 89 Cools

90 de Lobkowicz

91 de Lobkowicz

94 Adriaens

96 de Lobkowicz

97 de Lobkowicz

99 de Lobkowicz

8. 8.1990 100 DeBerlangeer

27. 8.1990 101 Adriaens

22. 8.1990 102 de Lobkowicz

Verhouding schade Zonienwoud/Andere bossen.
Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.
Verbrandingsovens in het Brusselse Gewest.
Incinerateurs dans la Region bruxelloise.
Sociale woningen « Het Zwaart Paard ».
Les logements sociaux du « Cheval noir ».
De structurele moeilijkheden van de Administratie.
Les difficultes structurelles de 1'Administration.
Vergunning afgeleverd en controles uitgevoerd door het

BIM.
Autorisations accordees et controles effectues par 1'IBGE.
Betwisting in verband met de toekenning van renovatiepre-

mies.
Contentieux lie a 1'octroi des primes de renovation.
Uitgave van brochures en organisatie van manifestaties. —

Beroep op maatschappijen voor public relations.
Edition de brochures et organisation de manifestations. —

Concours de societes de relations publiques.
Vogelvangst. — Controle.
Tenderie. - Controle.
Schuldvorderingen van de BIW bij de sociale huisvestings-

maatschappijen.
Creances de 1'IBDE sur les societes de logements sociaux.
Gebouwen besmet door isolatie met asbest.
Les batiments contamines par 1'isolation a 1'amiante.
Beheer van het ziekenhuisafval in het Brusselse Hoofdstede-

lijk Gewest.
Gestion des dechets hospitaliers en Region de Bruxelles-

Capitale.
Muskusrattenvangers.
Piegeurs de rats musques.

Overeenkomst voor een balans van de bestaande informatie
over fauna en flora.

Convention pour un bilan de 1'information existante sur la
faune et la flore.

Brochure over de pulvinale schildluizen.
Brochure sur les cochenilles pulvinaires.
Zuivering van de watervlakken in het Zonienwoud.
Le curage des plans d'eau en Foret de Soignes.

Brochure « promenades ecologiques a Bruxelles ».
Brochure « promenades ecologiques a Bruxelles ».
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30. 8.1990 103 Debry

3. 9.1990 104 Debry

13. 9.1990 105 Drouart

14. 9.1990 106 Drouart

13. 9.1990 107 Huygens

25. 9.1990 110 de Lobkowicz

25. 9.1990 111 de Lobkowicz

25. 9.1990 112 de Lobkowicz

25. 9.1990 113 de Lobkowicz

25. 9.1990 114 de Lobkowicz

24. 9.1990 115 de Lobkowicz

27. 9.1990 116 Cornelissen

27. 9.1990 117 Cornelissen

27. 9.1990 118 Carton de Wiart

27.9.1990 119 Carton de Wiart

6. 9.1990 121 Simonet

4.10.1990 122 Nagy

De bedragen uitgegeven voor de toekenning van verhuis-, 903
installatie- en huurtoelagen.

Les montants depenses pour 1'octroi des ADILS.

De eenmalige premie voor de bouw of aankoop van een 903
woning.

La prime unique pour la construction ou 1'acquisition d'un
logement.

De reizen van de Staatssecretarissen naar het buitenland. 904
Les voyages des Secretaires d'Etat a 1'etranger.

Het ajfval uit de autogarages. 819
Les dechets des garages d'automobiles.

Opdrachten en overeenkomsten afgesloten tussen het BIM 819
en derde instanties.

Missions et conventions conclues entre 1'IBGE et des orga-
nismes tiers.

Stemrecht in de algemene vergaderingen van de sociale 819
huisvestingsmaatschappijen.

Droit de vote aux assemblies generales des societes de
logements sociaux.

Voorlegging van attesten van goed zedelijk gedrag in de 820
sociale huisvestingsmaatschappijen.

Production de certificats de bonnes vies et moeurs dans les
societes de logements sociaux.

Subsidiering van de bebossingen in de gemeenten. 820
Subvention au boisement des communes.

Aantal visvergunningen afgeleverd in het Brusselse Hoofd- 820
stedelijk Gewest en belastingopbrengst.

Nombre de permis de peche delivres en Region de Bruxelles-
Capitale et montant de la taxe.

Jachtexamen. 820
Examen de chasse.
Vogelvangst met netten in het Brusselse. 821
La tenderie a. Bruxelles.

De toelating van de Provincie aan het bedrijf BASF om in 821
Schaarbeek toxische en ontvlambare stoffen op te slaan.

L'autorisation donnee par la Province a la firme BASF
d'entreposer a Schaerbeek des matieres toxiques et inflam-
mables.

De toekenning van een subsidie aan het « Vlaams Komitee 821
voor Brussel » in het kader van het artikel 33.60 van de
begroting voor 1989.

L'octroi d'un subside au « Vlaams Komitee voor Brussel »
dans Ie cadre de 1'article 33.60 du budget pour 1989.

Gebruik van plantaardig afval van de parken van het 822
Gewest.

Utilisation des dechets vegetaux provenant des pares de la
Region.

Gebouwen gelegen in het Zonienwoud. 904
Batiments situes dans la Foret de Soignes.

Aanstelling van een commissaris bij het Huisvestingsfonds 822
van de Gezinnen van het Brusselse Gewest.

Designation d'un commissaire aupres du Fonds du Loge-
ment des Families de la Region bruxelloise.

De hinder veroorzaakt door de SST. 822
Les nuisances causees par Ie TGV.
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1.10.1990 123 Roelants du Vivier "• Bevoegdheden van het BIM met betrekking tot het waterbe- 823
leid.

Competences de 1'IBGE en matiere de politique de 1'eau.
6. 9.1990 124 de Lobkowicz * Regionalisatie van de Nationale Maatschappij voor de 823

Huisvesting.
Regionalisation de la Societe nationale du Logement.


