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Question n° 224 de M1" Nagy du 13 novembre 1990 (Fr.) :

Vraag nr. 224 van mevrouw Nagy d.d. 13 november 1990
(Fr.):
.
.

L'information dif fusee aupres des Conseillers regionaux a
1'issue des reunions bebdomadaires de 1'Executif.

De voorlichting van de Raadsleden na de wekelijkse
vergaderingen van de Executieve.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1123.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1123.

Question n" 239 de M. Clerfayt du 19 decembre 1990 (Fr.) :

Vraag nr. 239 van de heer Clerfayt d.d. 19 december 1990
(Fr.) :

Application de la taxe sur les bureaux dans quatre
communes.

Toepassing van de kantoorbelasting in vier gemeenten.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1124.

Question n° 291 de M" Nagy du 14 mars 1991 (Fr.) :
La construction d'un parking par la SDRB (suite).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1124.

Vraag nr. 291 van mevrouw Nagy d.d. 14 maart 1991 (Pr.):
.

Aanleg van een parlceerterrein door de GOMB (vervolg).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1269.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1269.

1884

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 7 fevrier 1992 (n° 19)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 7 februari 1992 (nr. 19)

Question n° 300 de M"' Payfa du 28 mars 1991 (Fr.);

Vraag nr. 300 van mevrouw Payfa d.d. 28 maart 1991 (Pr.);

Cartes de pointage en neerlandais povr francophones,

Nederlandstalige stempelkaarten voor Franstaligen,

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1496.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1496.

Question n° 310 de M. de Lobkowicz du 23 avril 1991 (Fr.)

Vraag nr. 310 van de heer de Lobkowicz d.d. 23 april 1991
(Fr.):

Nouveaux pro/fits pour Ie Kauwberg?

Nieawe projektea voor de Kauwberg?

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1497.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1497.

Question n° 313 de M. Guillaume du 16 mai 1991 (Fr.):

Vraag nr. 313 van de heer Guillaume d.d. 16 met 1991
(Fr.):

Soutien aux a.s.b.l. pour 1'integration/cohabitation.

Steun aan de v.z.w.'s voor integratie/cohabitatie.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1497,

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1497.

Question n" 324 de M. Roelants du Vivier du 3 juin 1991
(Fr.):

Vraag nr. 324 van de heer Roelants du Vivier d.d. 3 juni 1991
(Fr.) •

Promotion de I'utilisation de 1'energie solaire dans les
nouvelles constructions.

Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe
geboiiwen,

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1498.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1498.

Question n° 333 de M, de Lobkowicz du 21 juin 1991
(Fr,):

Vraag nr. 333 van de heer de Lobkowicz d.d. 21 juni 1991
(Fr.):

Evolution de la taxe sur les bureaux.

Stand van zaken van de kantoorbelasting.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1499,

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1499.

Question n° 335 de M. de Lobkowicz du 27 juin 1991
(Fr.) ;

Vraag nr. 335 van de heer de Lobkowicz d.d. 27 juni 1991
(Fr.) :

Jubile Roi Baudouia.

Jubileum Koning Boudewijn.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1499.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1499.

Question n°336 de M. Vandenbossche du 5 juillet 1991

Vraag nr. 336 van de heer Vandenbossche d.d. 5 juli 1991
(N.):

(N.):
«Mission locales.

« Mission locale ».

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1499.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1499.

Question n° 343 de M. De Berlangeer du 12 juillet 1991 (N.)
Garantie octroyee par la Region pour les prets hypothecaires sociaux.
La. question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1501,

Vraag nr, 343 van de heer De Berlangeer d.d. 12 juli 1991
(N.) :
Waarborg verfeend door het Gewest voor sodale hypothecaire leningen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1501.

Questions et Reponses - Consell de la Region de Bruxelles-Capitale - 7 fevrier 1992 (n° 19)

Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 7 febfuari 1992 (nr. 19)
Question n° 349 de M. Vandenbossche du 24 juillet 1991

(N.):

1885

Vraag nr. 349 van de heer Vandenbossche d.d. 24 juli 1991
(N.):

CPAS. — Minimum de moyeas d'exigteace. — Emploi.

OCMW. — Bestaatismimmum^ — Tewerkstelling.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1502.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1502.

Question n° 350 de M. Duponcelle du 5 aout 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 350 van de faeer Duponcelle d.d. 5 augustus 1991
(Fr.) :

Emploi des laagues dans les services de I'ORBEM.

Taalgebruik bij de BGDA.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1503.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1503.

Question n° 352 de M. de Lobkowicz du 6 aout 1991 (Fr.):

Vraag nr. 352 van de heer de Lobkowicz d.d. 6 augustus
1991 (Fr.):

Lettre de I'Administration des Ressources naturelles et de

Brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommen en
Leefmilieu.

I'Environaemeat.
La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1503.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1503.

Question n° 353 de M. de Lobkowicz du 30 aout 1991 (Fr.) ;

Vraag nr. 353 van de heer de Lobkowicx d.d. 30 augustus
1991 (Fr.):

Recrutement des policiers.

Aatiwerviag van pofitieagentea.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1503.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1503.

Question n° 354 de M. de Lobkowicz du 30 aout 1991 (Fr.):

Vraag nr. 354 van de heer de Lobkowicz d.d. 30 augustus
1991 (Fr.):

Taxation communale.

Gemeentebelasting.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1504.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1504.

Question n° 355 de M. de Lobkowicz du 30 aout 1991 (Pr.) :

Vraag nr. 355 van de heer de Lobkowicz d.d. 30 augustus
1991 (Fr.):

Refugies politiques et caadidats refugies politlques.

De politick vIiichteHngea en de kandidaten politick vluch^
teling.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1504.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1504.

Question n° 356 de M. de Lobkowicz du 30 aout 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 356 van de heer de Lobkowicz d.d. 30 augustus
1991 (Fr.):

Permis de travail accordes par Ie Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitafe a des ressortissants de pays non membres
de la CEE.

Werkvergunttisigen die door het Btusselse Hoofdstedelijk
Gewest wordea toegekend nan onderdaaen van oiet-EEGlanden.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1504.

De vraag Werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1504.

1886

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 7 fevrier 1992 (n° 19)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 7 februari 1992 (nr. 19)

Question n° 357 de M. de Lobkowicz du 30 aoiit 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 357 van de heer de Lobkowicz d.d. 30 augustus
1991 (Pr.) :

Fetes du Roi 1990-1991. — Plantation d'un arbre. —
Participation de la Region de Bruxelles-Capitale.

Koningsfeesten 1990-1991. — Boomplanting. — Medewerking van bet Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1504.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1504.

Question n° 358 de M. Drouart du 30 aout 1991 (Fr.) :.

Vraag nr. 358 van de heer Drouart d.d. 30 augustus 1991
(Fr.) :

L'organisation des ZEP (Zones d'Education Prioritaires).

De organisatie van de ZEP's (Zones d'Education Prioritaires).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1505.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1505.

Question n° 360 de M. de Lobkowicz du 30 aout 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 360 van de heer de Lobkowicz d.d. 30 augustus
1991 (Fr.) :

Coiffre du chomage a Bruxelles.

Werkloosheidsciffer te Brussef.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1506.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1506.

Question n° 361 de M. de Lobkowicz du 30 aout 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 361 van de heer de Lobkowicz d.d.. 30 augustus
1991 (Pr.) :

Recours introduits centre des actes de I'Executtf de la
Region de Bruxelies-Capitale.

Beroep ingesteld tegen bandelingen van de Executieve van
bet Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1506.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1506.

Question n° 362 de M. de Lobkowicz du 30 aout 1991 (Fr.)

Vraag nr. 362 van de heer de Lobkowicz d.d. 30 augustus
1991 (Fr.) :

Avocats defendant les interets de la Region.

Advokatea due de belangen van bet Gewest verdedigen,

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1506.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1506.

Question n° 365 de M. Guillaume du 2 septembre 1991 (Fr.):

Vraag nr. 365 van de heer Guillaume d.d. 2 September 1991
(Fr.) :

Modele de reglement destine a dissuader Ie depot clandestin
ou 1'abandon de salissures sur la voie publique.

Model van reglement om bet sluikstorten of bet op de
openbare weg achterlaten van vuilnis tegen te gaan.

La question a ete pubiiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1637.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1637.

Question n° 369 de M. de Lobkowicz du 12 septembre 1991
(Fr.):

Vraag nr. 369 van de heer de Lobkowicz d.d. 12 September
1991 (Fr.) :

Missions d'etudes.

Onderzoeksopdrachten.

La. question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1638.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1638.

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 7 fevrier 1992 (n° 19)
Vragen en Antwoorden — Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 7 februari 1992 (nr. 19)

Question n° 372 de M. Roelants du Vivier du 12 septembre
1991 (Fr.):

1887

Vraag nr. 372 van de heer Roelants du Vivier d.d. 12 September 1991 (Fr.) :

Fortes de vslle.

Stadspoorten.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1640.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1640.

Question n° 380 de M. de Lobkowicz du 2 octobre 1991
(Fr.):

Vraag nr. 380 van de heer de Lobkowicz d.d. 2 oktober 1991
(Fr.) :

Hommage readu par Ie Theatre-Poeme.

Huldebetoon door het Theatre-Poeme.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1724.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1724.

Question n° 381 de M. de Lobkowicz du 2 octobre 1991
(Fr.):

Vraag nr. 381 van de heer de Lobkowicz d.d. 2 oktober 1991
(Fr.) :

Subvention en favour de la proprete publique.

Subsidiering ten voordele van de openbare netbeid.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1725.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1725.

Question n° 396 de M. Cornelissen du 21 octobre 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 396 van de heer Cornelissen d.d. 21 oktober 1991
(Fr.) ;

La retrocession de la voirie aux acquereurs de terrains dans
Ie lotissement Drabs-Gielis, avenue de la Basilique.

Het probleem van de temggave van de weg aan de kopers
van de verkavelingspercelen Drabs-Gielis, Basilieklaan.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1727.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1727.

Question n° 398 de M. de Lobkowicz du 31 octobre 1991
(Fr.):

Vraag nr. 398 van de heer de Lobkowicz d.d. 31 oktober
1991 (Fr.) :

Revue «VilIe et Habitants». — Mention du soutien de la
Region de Bruxelles-Capitale.

Revue «Ville et Habitants». — Vermelding van de steun
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 18, p. 1808.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1808.

Question n° 399 de M. de Lobkowicz du 31 octobre 1991
(Fr.):

Vraag nr. 399 van de heer de Lobkowicz d.d. 31 oktober
1991 (Fr.) :

Independance de la revue « Ville et Habitants^.

Onafhankelijkbeid van het tijdschrift « Ville et Habitants ».

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 18, p. 1808.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1808.

Question n° 408 de M"" Jacobs du 7 novembre 1991 (Fr.):

Vraag nr. 408 van mevrouw Jacobs d.d. 7 november 1991
(Fr.) :

Appareils de «televiguance».

Toestellen voor patientenbewaking.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 18, p. 1811.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1811.

1888

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitalc - 7 fevrier 1992 (n" 19)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 7 februari 1992 (nr. 19)

Question n° 415 de M. Drouart du 19 novembre 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 415 van de heer Drouart d.d. 19 november 1991
(Fr.):

La forme contractuelle necessaire au placement de mobilier
iirbain.

De vereiste contractuele vonn voor het plaatsen van
stadsmeubuair.

Monsieur Ie Ministre-President trouvera annexee a la
presente question ecrite copie de deux deliberations ;

Bij deze schriftelijke vraag vindt de Minister-Voorzitter een
kopie van twee beslissingen :

— la premiere concerne une deliberation du conseil communal d'Uccle, en seance du 20 decembre 1989, concernant
1'installation de colonnes d'affichage et 1'approbation des
conditions;

— de eerste van de Ukkelse gemeenteraad van 20 december
1989 betreffende de plaatsing van aanplakzuilen en de
goedkeuring van de aanplakvoorwaarden;

— la seconde concerne une deliberation du college des
bourgmestre et echevins de la commune d'Anderlecht, en
seance du 11 avril 1989, concernant 1'octroi d'une autorisation en vue du placement de 8 colonnes d'affichage, type
Morris, sur Ie territoire de la commune d'Anderlecht.

— de tweede van het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente Anderlecht van 11 april 1989 betreffende
de toestemming voor de plaatsing van 8 aanplakzuilen
van het type Morris op het grondgebied van de gemeente.

Une lecture attentive de ces deux deliberations permettra de
constater que Ie contenu de celles-ci est fort comparable et
que la consequence de celles-ci est identique, a savoir Ie
placement par la societe J.-C. Decaux de huit colonnes de type
Morris sur Ie territoire communal.

Wie deze twee beslissingen aandachtig leest, zai kunnen
vaststellen dat ze beide een gelijkaardige inhoud hebben en
beide tot hetzelfde leiden, namelijk het plaatsen door de
maatschappij J.-C. Decaux van 8 zuilen van het type Morris
op het grondgebied van de gemeente.

Cependant, Ie moyen pour y arriver est different puisque la
commune d'Uccle a choisi la forme contractuelle alors que Ie
college anderlechtois a choisi 1'autorisation de voirie.

De middelen om dit te realiseren verschillen echter, aangezien Ukkel voor de contractformule heeft gekozen, terwiji het
Anderlechtse college voor de toestemming tot het gebruik van
de openbare weg heeft geopteerd.

Des questions se posent a partir du moment ou dans un
arrete date du 23 fevrier 1990, Ie Ministre charge de
1'Amenagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de
1'Emploi a annule la decision du conseil communal d'Uccle,
du 20 decembre 1989 pour, entre autres motifs «qu'il s'agit
d'un marche de services qui est comme tel soumis aux
dispositions de la loi du 14 juillet 1976 (relative aux marches
de travaux, de fournitures et de services) et pour lequel, de
toute facon, un appel a la concurrence s'impose, ce qui n'est
pas Ie cas ici».

Er rijzen vragen wanneer de Minister van Ruimtelijke
Ordening, Lokale Besturen en Tewerkstelling op 23 februari
1990, de beslissing van de Ukkelse gemeenteraad van 20 december 1989 vernietigt, onder andere omdat «het gaat over
een dienstenmarkt die als dusdanig onderworpen is aan de
bepalingen van de wet van 14 juli 1976 (betreffende de
aanneming van werken, leveringen en diensten) en waarvoor
hoe dan ook een offerte-oproep zich opdringt, hetgeen hier
niet het geval is.

1. La deliberation d'Anderlecht du 11 avril 1989 constituant un marche de services, la forme de 1'autorisation de
voirie est-elle conforme a la legalite a partir du moment oil
aucun appel a la concurrence n'a ete realise pour 1'obtention
de celle-ci ?

1. Aangezien de beslissing van Anderlecht van 11 april
1989 een dienstenmarkt betreft, kan men zich afvragen of de
toestemming tot het gebruik van de openbare weg wettelijk is,
daar geen enkele offerte-aanvraag deze toestemming is voorafgegaan.

2. De plus, une autorisation de voirie peut-elle exempter la
societe concernee « de tout versement a titre de loyer; droit
d'occupation et redevance » ?

2. Is het bovendien mogelijk dat een toestemming tot het
gebruik van de openbare weg de maatschappij kan vrijstellen
van eike storting voor huur, gebruiksrecht of retributie ?

Cette exemption semble contraire a Particle 112 de la
Constitution tel qu'en atteste 1'un des considerants de 1'arrete
d'annulation du I" octobre 1990 par Ie Ministre charge de
1'Amenagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de
1'Emploi, concernant la deliberation du 28 juin 1990 pour
laquelle Ie conseil communal de Woluwe-St-Pierre attribue la
fourniture et Ie placement de mobilier urbain a la s.a. J.-C.
Decaux.

Deze vrijstelling lijkt in strijd met artikel 112 van de
Grondwet, zoals dit blijkt uit een van de motieven van het
vernietigingsbesluit van 1 oktober 1990 van de Minister
belast met Ruimtelijke Ordening, Lokale Besturen en Tewerkstelling betreffende de beslissing van 28 juni 1990 van de
gemeenteraad van St-Pieters-Woluwe waarin de n.v. J.-C.
Decaux de levering en de plaatsing van stadsmeubilair wordt
toegewezen.

Question n° 416 de M. Vandenbussche du 28 novembre 1991
(N.):

Vraag nr. 416 van de heer Vandenbussche d.d. 28 november
1991 (N.):

Accord de cooperation relatif au fonds budgetaire iaterdepartemeatal de promotion de 1'emploi.

taal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid.

Le 21 fevrier 1991, 1'Executif bruxellois a decide de
deposer au Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, avant
le 15 octobre de chaque annee, un rapport relatif a 1'application de 1'accord de cooperation precite.

Op 21 februari 1991 heeft de Brusselse Executieve beslist
elk jaar voor 15 oktober een verslag in te dienen bij de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad betreffende de toepassing van
het hogervermelde samenwerkingsakkoord.

Samenwerkingsakkoord betreffende het interdepartemen-
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Le 30 octobre 1991, j'ai ecrit au President du Conseil pour
lui demander a recevoir line copie du rapport depose.

Op 30 oktober 1991 vroeg ik in een brief aan de voorzitter
van de Raad om een kopie te ontvangen van het ingediende
verslag.

Le President m'a repondu n'avoir pas encore recu de
rapport.

De voorzitter deelde mij mee nog geen verslag ontvangen te
hebben.

Le Ministre-President peut-il me dire quelle est la raison de
ce retard et quand le rapport en question sera effectivement
depose ?

Kan de Minister-Voorzitter mij meedelen wat hiervoor de
reden is, alsook wanneer het betreffende verslag wel zai
ingediend worden ?

Question n° 420 de M. de Lobkowicz du 17 decembre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 420 van de heer de Lobkowicz d.d. 17 december
1991 (Fr.) :

Voitures du Centre informatique de la Region bruxelloise.

Wagens van het Centrum voor Informatics voor het
Brusselse Gewest.

En date du 28 mars 1991, le reglement financier du Centre
informatique de la Region bruxelloise (CIRB) a ete modifie de
maniere telle que les actifs immobilises seront desormais
amortis ainsi:

Op 28 maart 1991 werd het financieel reglement van het
Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)
op een zodanige manier gewijzigd dat de vaste activa voortaan als volgt zullen worden afgeschreven :

— le materiel informatique, sur trois ans;
— les meubles de bureau, sur quatre ans;
— les voitures, sur cinq ans.

— het informaticamateriaal op drie jaar;
— de kantoormeubelen op vier jaar;
— de wagens op vijf jaar.

Rappelons que le Centre informatique de la Region bruxelloise a ete cree par 1'article 27 de la loi du 21 aout 1987
modifiant la loi organisant les agglomerations et les federations de communes et portant des dispositions relatives a la
Region bruxelloise.

Wij herinneren eraan dat het Centrum voor Informatica
voor het Brusselse Gewest werd opgericht door artikel 27 van
de wet van 21 augustus 1987 tot wijziging van de wet
houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van
gemeenten en houdende bepalingen betreffende het Brusselse
Gewest.

Son objet social consiste a effectuer toute mission de
promotion et de guidance informatique a Regard des pouvoirs
locaux.

Zijn sociale opdracht bestaat erin het gebruik van informatica door de plaatselijke besturen te bevorderen en te begeleiden.

II peut, en outre, etre charge par 1'Executif de la Region de
toute mission relative a 1'informatisation de ['administration
regionale et des organismes d'interet public de la Region
(article 40 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses reformes
institutionnelles modifiant 1'article 27, § I", de la loi du
21 aout 1987.)

Bovendien kan het Centrum door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve worden belast met de informatisering van de
Brusselse gewestelijke administratie en van de instellingen van
openbaar nut van het Gewest (artikel 40 van de wet van
16 juni 1989 houdende verschillende institutionele hervormingen tot wijziging van artikel 27, § 1, van de wet van
21 augustus 1987).

C'est le dernier point de la modification du reglement
financier du 28 mars 1991 qui fait 1'objet de cette question.

Het laatste punt van de wijziging van het financieel
reglement van 28 maart 1991 is het onderwerp van deze
vraag.

Queiles sont ces voitures mises a la disposition du CIRB?
Qui en a 1'usage ?

Weike wagens werden ter beschikking van het CIBG
gesteld ? Wie gebruikt ze ?

Question n° 422 de M. Vandenbossche du 20 decembre 1991

Vraag nr. 422 van de heer Vandenbossche d.d. 20 december
1991 (N.):

(N.):
Evolution du chomage dans la Region de BruxellesCapitale.

Evolutie van de werkloosbeid in bet Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Le Ministre peut-il me dire quelle evolution connait le
chomage dans la Region de Bruxelles-Capitale ?

Kan de heer Minister mij mededelen weike de evolutie is
van de werkloosheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ?

Le Ministre peut-il etayer cette evolution de chiffres absolus
et relatifs ?

Kan de heer Minister deze evolutie staven aan de hand van
absolute en relatieve cijfers ?

Le Ministre peut-il effectuer une comparaison entre 1'augmentation (ou la diminution) du nombre des demandeurs
d'emploi et le volume de 1'emploi ?

Kan de heer Minister een vergelijking maken tussen de
groei (of daling) van de werkzoekenden ten aanzien van de
werkgelegenheid ?

Est-il possible de classer le groupe des demandeurs d'emploi en fonction de 1'age ?

Is het mogelijk een ouderdomsclassificatie te geven van de
groep werkzoekenden ?
237
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Question n° 423 de M. de Marcken de Merken du 3 janvier
1992 (Fr.) :

Vraag nr. 423 van de heer de Marcken de Merken d.d.
3 januari 1992 (Fr.) :

L'octroi d'une subvention en matiere de securite aux
communes bruxelloises.

De toekenning van een subsidie inzake veiligheid aan de
Brusselse gemeenten.

L'Executif a decide d'accorder une subvention speciale aux
communes bruxelloises pour la realisation d'investissements
en matiere de securite.

De Executieve heeft beslist een bijzondere subsidie toe te
kennen aan de Brusselse gemeenten voor de verwezenlijking
van investeringen inzake veiligheid.

Monsieur Ie Ministre-President pourrait-il me communiquer Ie delai dans lequel ces subventions pourront etre
liquidees aux communes?

Kan de Minister-Voorzitter mij zeggen bmnen weike termijn deze subsidies aan de gemeenten kunnen worden vereffend?

Sur un plan global, Monsieur Ie Ministre-President pourrait-il me communiquer Ie cout total du maintien de 1'ordre
dans la Region de Bruxelles-Capitale ainsi que Ie montant des
subventions accordees en matiere de securite par Ie Ministere
de I'lnterieur aux communes bruxelloises ?

Hoeveel bedragen globaal gezien de totale kosten voor het
behouden van de orde in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
evenals de subsidies inzake veiligheid toegekend door het
Mmisterie van Binnenlandse Zaken aan de Brusselse gemeenten?

Question n° 424 de M. Drouart du 3 janvier 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 424 van de heer Drouart d.d. 3 januari 1992 (Fr.) :

Les subsides octroyes aux infrastructures sportives commutiales.

De subsidies voor de gemeentelijke sportinfrastructuur.

En date du 5 decembre 1991, 1'Executif a approuve un
arrete relatif a 1'octroi des subsides pour les infrastructures
sportives communales.

Op 5 december 1991 keurde de Executieve een besluit goed
dat betrekking heeft op subsidies voor de gemeentelijke
sportinfrastructuur.

Monsieur Ie Ministre-President peut-il me fournir la liste
des dossiers qui beneficieront de ces subsides, les montants de
ces derniers par dossier, Ie montant global et les articles
budgetaires auxquels ils se rattachent.

Kan de heer Minister me de lijst bezorgen van de dossiers
waarvoor subsidies zullen worden verleend, alsmede het subsidiebedrag per dossier, het globale bedrag en de begrotingsartikelen die hierop betrekking hebben ?

Question n° 425 de M. Drouart du 3 janvier 1992 (Fr.):

Vraag nr. 425 van de heer Drouart d.d. 3 januari 1992 (Fr.) :

Le Fonds d'lmpulsion pour la politique de 1'Immigratioa.

Impulsfonds voor Migrantenbeleid.

A 1'initiative du Gouvernement, un fonds d'lmpulsion a ete
cree a destination du financement de projets dans le cadre de
la politique de 1'Immigration (Moniteur beige, 10 aout 1991).

Op initiatief van de Regering werd een Impulsfonds voor
Migrantenbeleid opgericht (Belgisch Staatsblad, 10 augustus
1991).

Les projets sont soumis a 1'appreciation d'un Comite
compose entre autres de representants ddsignes par les
Regions.

De projecten worden ter goedkeuring aan een Comite
voorgelegd, samengesteld uit door de Gewesten aangewezen
vertegenwoordigers.

Monsieur le Ministre peut-il me foumir les nom et
fonction de notre representant, les projets introduits par
notre Region (auteur du projet, nature, public cible,
cout,...) et ceux finalement retenus?

Kan de heer Minister me zeggen wie ons Gewest vertegenwoordigt en weike functie deze persoon bekleedt, weike
projecten ons Gewest heeft ingediend (auteur van het
project, aard, doelpubliek, kostprijs,...) en weike uiteindelijk werden aanvaard?

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique
et des Relations exterieures

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt
en Externe Betrekkingen

Question n° 59 de M. Cauwelier du 17 octobre 1990 (N.):

Vraag nr. 59 van de heer Cauwelier d.d. 17 oktober 1990
(N.):

Nombre de femmes dans les organes consultatifs.

Aantal vrouwen in adviesorganen.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 12, p. 1129.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1129.
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Vraag nr. 119 van de heer de Lobkowicz d.d. 9 januari 1992
(Fr.) :
Belasting op de stadsveuigheid en -reiniging voor de
frituren.

Est-ce que vous estimez que les marchands de frites qui
exercent leur commerce dans des abris non attaches au sol a
perpetuelle demeure (roulottes, cabanes,...) sont soumis a la
taxePSU?

Bent u van mening dat de frituurhouders met verplaatsbare
zaak (omgebouwde kampeerwagens, kraampjes,...) aan de
belasting op de stadsveiligheid en -reiniging onderworpen
zijn ?

Ministre du Logement, de PEnvironnement,
de la Conservation de la Nature
et de la Politique de 1'Eau

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Question n° 120 de M. de Marcken de Merken du 3 janvier
1992 (Pr.) :

Vraag nr. 120 van de heer de Marcken de Merken d.d.
3 januari 1992 (Fr.) :

Convention entre 1'IBGE et Ie Centre urbain. — Avis en
matiere de dechets.

Overeenkomst tussen het BIM en de Stadswinkel. —
Advies inzake afvalstoffen.

Dans Ie cadre de la «consultance» en matiere de dechets,
1'IBGE a passe une convention avec Ie centre urbain.

In het kader van het milieu-advies inzake afvalstoffen sloot
het BIM een overeenkomst met de Stadswinkel.

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me communiquer Ie
contenu et Ie cout de cette convention ?

Zou de heer Minister me de inhoud en de kostprijs van deze
overeenkomst kunnen meedelen ?

Question n' 121 de M. Adriaens du 9 janvier 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 121 van de heer Adriaens d.d. 9 januari 1992 (Fr.) :

La gestion par la Region d'espaces verts nationaux.

Het beheer van de nationale groene ruimten door het
Gewest.

En date du 19 decembre, 1'Executif regional approuvait la
convention passee avec 1'Etat pour la gestion par la Region
d'espaces verts nationaux.

Op 19 december heeft de Gewestexecutieve de overeenkomst goedgekeurd die met de Staat werd gesloten voor het
beheer door het Gewest van de nationale groene ruimten.

Monsieur Ie Ministre de 1'Environnement veut-il bien me
donner reponse aux questions qui suivent ?

Kan de Minister van Leefmilieu mij een antwoord geven op
de volgende vragen ?

1. Quels sont les espaces verts concernes par cette convention et quelle est la superficie de chacun d'entre eux ?

1. Weike groene ruimten vallen onder de toepassing van
deze overeenkomst en hoe groot zijn ze ?

2. Le montant de 75 millions verse par 1'Etat a la Region
sera-t-il indexe ? A quel poste budgetaire est-il inscrit ?

2; Zai het door de Staat aan het Gewest gestorte bedrag
van 75 miljoen worden geihdexeerd? Op weike begrotingspost wordt dit ingeschreven ?

3. Quels seront les services regionaux qui seront charges
des taches prevues par la convention ?

3. Weike gewestelijke diensten worden belast met de door
de overeenkomst voorziene taken ?

4. Complementairement, quelle est la superficie des
espaces verts deja geres par les services de la Region ?

4. Aanvullend, weike oppervlakte hebben de groene ruimten die nu reeds door de diensten van het Gewest worden
beheerd ?

Ministre de PEconomie

Minister belast met Economic

Question n° 40 de M. de Lobkowicz du 21 decembre 1990
(Fr.) :

Vraag nr. 40 van de heer de Lobkowicz d.d. 21 december
1990 (Fr.) :

Subside a 1'a.s.b.l. CERA/CGTO.

Toelage voor de v.z.w. CERA/CGTO.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 12, p. 1139.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1139.
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Question n° 82 de M. de Lobkowicz du 17 decembre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 82 van de beer de Lobkowicz d.d. 17 december
1991 (Fr.):

Legalite du subventionnement d'eatreprises mi-iadividuelles, mi-artisanales.

Wettelijkheid van subsidiering van half-individuele, halfambachtelijke bedrijven.

L'article 1° de la loi du 17 juillet 1959 prevoit que seules les
entreprises industrielles ou artisanales sont prises en consideration pour Ie subventionnement de leurs investissements; les
entreprises industrielles et artisanales sont celles qui assurent
la transformation de matieres premieres en vue de vendre Ie
produit resultant de cette transformation.

Artikel 1 van de wet van 17 juli 1959 bepaalt dat enkel
industriele of ambachtelijke bedrijven in aanmerking komen
voor de subsidiering van hun investeringen; industriele en
ambachtelijke bedrijven staan in voor de omzetting van
grondstoffen om het produkt dat uit deze omzetting komt, te
verkopen.

Pouvez-vous me confirmer que depuis votre entree en
fonction, seules des entreprises repondant a ces criteres ont
ete subventionnees ?

Kunt u mij bevestigen dat sedert uw ambtsaanvaarding
enkel bedrijven die aan deze criteria beantwoordden, gesubsidieerd werden.

Dans Ie cas contraire, quelles ont ete les exceptions?
Comment ces exceptions ont-elles pu etre justifiees ?

In het tegenovergestelde geval, weike waren de uitzonderingen en hoe werden ze verantwoord ?

Etait-il possible, legalement, d'admettre ces eventuelles
exceptions ?

Was het wettelijk mogelijk deze eventuele uitzonderingen
toe te laten ?

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation
des Sites d'Activites economiques desaffectes

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing
van Afgedankte Bedrijfsruimten

Question n° 236 de M. Drouart du 8 octobre 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 236 van de beer Drouart d.d. 8 oktober 1991
(Fr.) =

Les nuisances sonores dues au traGc routier sur Ie ring de
Bruxelles.

De gefuidshinder veroorzaakt door het wegverkeer op de
ring te Brussel.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1737.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1737.

Question n° 238 de M""8 Nagy du 8 octobre 1991 (Fr.) :
L'arret de tram rue Royale/rue de la Loi (suite de la
question u° 165).

Vraag nr. 238 van mevrouw Nagy d.d. 8 oktober 1991
(Fr.) :
Tramhafte Koningsstraat/Wetstraat (vervolg op vraag

nr. 165).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1738.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1738.

Question n° 239 de M. de Lobkowicz du 8 octobre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 239 van de heer de Lobkowicz d.d. 8 oktober 1991
(Fr.) :

Le barrage de I'avenue Louise a hauteur du boulevard de la
Gamble et de I'avenue Legrand.

De alsluiting van de Lovizalaan ter boogte van de Terkamerenlaan en de Legrandlaan.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 17, p. 1738.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1738.

Question n° 240 de M°" Guillaume-Vanderroost du 18 octobre 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 240 van mevrouw Guillaume-Vanderroost d.d.
18 oktober 1991 (Fr.) :

Protection des riverains du quartier du Centaure du bruit
du traGc.

Bescherming van de inwoners van de Centaurwijk tegen
verkeershinder.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 17, p. 1739.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1739.

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 7 fevrier 1992 (n° 19)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 7 februari 1992 (nr. 19)
Question n° 242 de M"" Huytebroeck du 18 octobre 1991
(Fr.) :
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Vraag nr. 242 van mevrouw Huytebroeck d.d. 18 oktober
1991 (Fr.):

[.'inauguration du boulevard Leopold H.

Inwijding van de Leopold II-faan.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n" 17, p. 1740.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1740.

Question n° 247 de M"" Nagy du 31 octobre 1991 (Fr.):

Vraag nr. 247 van mevrouw Nagy d.d. 31 oktober 1991
(Fr.):

La possibilite pour les cyclistes d'emprunter les transports
en commun.

De mogelijkheid voor de Getsers om bet opeubaar vervoer
te nemen.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 18, p. 1818.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1818.

Question n° 249 de M. de Lobkowicz du 5 novembre 1991
(Fr.):

Vraag nr. 249 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 november
1991 (Fr.) :

Panneaux routiers de bienvenue dans la Region.

Borden ter verwelkoming in het Gewest.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n" 18, p. 1819.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1819.

Question n° 250 de M. Cauwelier du 19 novembre 1991

Vraag nr. 250 van de heer Cauwelier d.d. 19 november
1991 (N.):

(N.):
Installation de panneaux anti-bruit Ie Song des autoroutes
regionales en fonction du nombre de decibels.

Plaatsing van geluidsschermen langs gewestelijke autosnelwegen in functie van het aantal decibels.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 18, p. 1819.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1819.

Question n° 251 de M. de Lobkowicz du 25 novembre 1991
(Fr.):

Vraag nr. 251 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 november
1991 (Fr.) :

Designation des membres du Comite consultatif cree
aupres de la STEB.

De aanwijzing van de leden van het bij de MIVB opgerichte
Adviescomite.

L'ordonnance du 22 novembre 1990 relative a 1'organisation des transports en commun dans la Region de BruxellesCapitale a cree aupres de la STIB et au profit de la clientele un
Comite consultatif. La mission de ce Comite consiste a
emettre des avis sur toutes questions relatives aux services
prestes a la clientele. Ce Comite doit permettre aux diverses
organisations representatives des usagers d'etre entendues et
de participer a 1'amelioration des services prestes a la
clientele.

De ordonnande van 22 november 1990 betreffende de
organisatie van het openbaar vervoer in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bepaalde dat bij de MIVB en ten gunste van
de klienteel een Adviescomite wordt opgericht. Dit adviescomite heeft als opdracht adviezen te verstrekken betreffende
vragen over de dienstverlening aan het klienteel. Dit comite
moet het de gebruikersverenigingen in de brede zin van het
woord mogelijk maken te worden gehoord en deel te nemen
aan de permanente verbetering van de dienstverlening aan de
klienteel.

Sur votre proposition, 1'Executif a arrete la nomination des
membres pour une duree de 3 ans. Le Comite consultatif est
compose de 15 membres dont 4 membres designes par
1'Executif sur proposition des associations defendant les
interets de la clientele, a savoir :

Op uw voorstel heeft de Executieve beslist de leden te
benoemen voor een periode van 3 jaar. Het Adviescomite telt
15 leden waarvan 4 door de Executieve werden aangewezen
op voorstel van de verenigingen die de belangen van de
klienteel verdedigen, namelijk:

— 1'une de ces associations est la Ligue des families, bien
connue de tous et dont la reputation n'est plus a faire
meme si le rapport entre ses centres d'activites et ceux du
nouveau comite cree n'apparatt pas immediatement;

— een van deze verenigingen is de welbekende Bond van de
Grote en Jonge Gezinnen die geen reputatie meer hoeft te
verwerven, al is het verband tussen de aktiviteitencentra
van de Bond en die van het nieuw comite niet onmiddellijk
duidelijk;
— de 3 andere verenigingen zijn «BRAL», «GEBOV» en
«NOMO».

— les 3 autres associations sont ;<BRAL», «GUTIB» et
«NOMO».
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Bien qu'etant moi-meme un usager regulier des transports
en common, j'avoue tres humblement ne pas connaitre ces
associations.

Hoewel ik zeif een geregeld gebruiker van het openbaar
vervoer ben, moet ik bekennen dat ik die verenigingen niet
ken.

J'ai, par ailleurs, interroge autour de moi d'autres usagers
qui m'ont dit n'avoir jamais entendu parler de celles-ci.

Overigens heb ik andere reizigers rond mij hierover ondervraagd en zij bevestigden dat zij er nooit over gehoord
hadden.

Sans que cela doive mettre en doute leurs qualifes, je
voudrais vous demander de m'apporter quelques eclaircissements a leur propos (forme juridique, nombre de membres s'il
y en a plusieurs, norns des dirigeants, buts,...).

Zonder daarom de goede eigenschappen van deze verenigingen in twijfel te willen trekken, zou ik er graag enkele
verduidelijkingen over wensen (juridische vorm, aantal leden
als er meerdere zijn, namen van de direktie, doelstellingen,...).

Question n° 252 de M. de Lobkowicz du 17 decembre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 252 van de heer de Lobkowicz d.d. 17 december
1991 (Fr.) :

Octroi d'emplacements publicitaires gratuits par la STIB.

Toestemming van de M3VB om gratis reclame aan te
brengen.

II me revient que la STIB accorde de temps a autre, a
certaines associations a caractere humanitaire ou philanthropique, des emplacements publicitaires gratuits, que ce soit sur
ses vehicules, dans les stations de metro ou ailleurs encore.

Ik verneem dat de MIVB van tijd tot tijd aan bepaalde
humanitaire of filantropische verenigingen toestemming geeft
om gratis reclame aan te brengen zowel op de voertuigen als
in de metrostations of elders.

Pourriez-vous me communiquer la liste des beneficiaires de
ces faveurs accordees depuis votre entree en fonction ainsi que
pour chacun d'eux, 1'evaluation du manque a gagner pour la
STIB?

Kunt u mij de lijst mededelen van degenen die sedert uw
ambtsaanvaarding deze voordelen genoten hebben, evenals
voor elk van hen de raming van de winstderving voor de
MIVB?

Question n° 253 de M. de Lobkowicz du 17 decembre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 253 van de heer de Lobkowicz d.d. 17 december
1991 (Pr.) :

Evolution du traGc rue de Stalls.

Evolutie van het verkeer in de Stallestraat.

Vous avez inaugure quelques jours avant Ie 24 novembre
dernier la nouvelie iigne de tram 91 qui marquait 1'achevement des travaux rue de Stalle.

Enkele dagen voor 24 november hebt u de nieuwe tramlijn
yi ingehuldigd
ingenuidiga waardoor
wa
91
een einde kwam aan de werken in
de Stallestraat.

Avez-vous deja fait faire un premier bilan par vos services
de la situation nouvellement creee rue de Stalle ?

Hebben uw diensten reeds een eerste balans opgemaakt van
de nieuwe toestand die is ontstaan in de Stallestraat ?

Quelle est la frequentation de la Iigne a ce jour et quelle est
la frequentation esperee a terme ?

Weike frequentie kent de lijn vandaag en weike frequentie
wordt er op termijn verwacht?

A combien estimez-vous 1'augmentation du temps mis par
les voitures aux heures de pointe pour emprunter cet axe suite
a la mise en service de la Iigne de tram?

Hoeveel langer doen de auto's erover om na de indienststelling van de tramlijn) op het spitsuur door deze straat te
rijden ?

Quelle est la frequentation du parking de dissuasion ?

Hoeveel automobilisten maken gebruik van de overstapparking ?

Comment se repartissent les vehicules sur ce parking entre
1'arriere qui serf de parking aux ecoles et entreprises situees
aux environs et 1'avant du parking de dissuasion qui abrite
des voitures dont les chauffeurs empruntent probablement la
Iigne 91 ?

Hoe is de verdeling van de auto's op dit parkeerterrein
waar het achterste gedeelte als parkeerterrein dient voor de
scholen en de ondernemingen uit de buurt en waar op het
voorste gedeelte de wagens staan van de bestuurders die
waarschijniijk lijn 91 gebruiken?

Question n" 254 de M. de Lobkowicz du 9 janvier 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 254 van de heer de Lobkowicz d.d. 9 januari 1992
(Fr.):

Politique de la. STIB en matiere de vehicules en {aveur des

Beleid van de MIVB inzake voertuigen voor gehandicapten.

handicapes.

Depuis plusieurs annees deja, la STIB met a la disposition
des personnes handicapees des vehicules speciaux.

Sedert verschillende jaren stelt de MIVB speciale voertuigen
ter beschikking van gehandicapte personen.
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Comment foncdonne ce service ?

Hoe werkt deze dienst ?

Quelle est sa frequentation ?

Hoe dikwijis wordt er een beroep op gedaan ?
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II me revient que Ie cout moyen par personne transportee
est exorbitant. Qu'en est-il reellement ?

Ik verneem dat de gemiddelde kostprijs per vervoerde
persoon zeer hoog is.

Si ce cout est effectivement tres eleve, vos services etudientils des formules alternatives afin de continuer a rendre ce
service essentiel a de meilleures conditions financieres pour Ie
contribuable ?

Indien de kostprijs werkelijk zeer hoog is, bestuderen uw
diensten alternatieve formules om deze levensbelangrijke
dienst aan de best mogelijke financiele voorwaarden voor de
belastingplichtige te blijven geven ?

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Question n" 45 de M. Roelants du Vivier du 3 janvier 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 45 van de heer Roelants du Vivier d.d. 3 januari
1991 (Fr.) :

Reglementatioa de la publicite et du mobilier urbains.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1148.

Reglementenng van de reclame en van de openbare stadsvoorzieningen.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1148.

Question n° 46 de M. Adriaens du 17 janvier 1991 (Pr.);

Vraag nr. 46 van de heer Adriaens d.d. 17 januari 1991 (Pr.):

L'mcineration de decbets menagers venant de communes
exterieures a la Region de Bruxelles-Capitale.

De verbranding van huishoudelijk afval van de nietBrusselse gemeenten.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1149.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1149.

Question n° 55 de M. Cauwelier du 10 juin 1991 (N.):

Vraag nr. 55 van de heer Cauwelier d.d. 10 juni 1991 (N.) :

Resultats de mesures des emissions de I'incinerateur de
Neder-over-Heembeek.

De meetresultaten van de emissies van de verbrandingsoven
van Neder-over-Heembeek.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n" 14, p. 1479.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1479.

Question n° 63 de M. Cools du 6 aout 1991 (Fr.):

Vraag nr. 63 van de heer Cools d.d. 6 augustus 1991 (Fr.):

L'application du statut syndical au service de la proprete
publique.

De toepassiag van het vakbondstatuut bij de dienst openbare netbeid.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1742.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1742.

Question n° 65 de M. Adriaens du 31 octobre 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 65 van de heer Adriaens d.d. 31 oktober 1991
(Pr.) :

La campagne publidtaire de 1'Agence regionale de Proprete.

De voorlicbtingscampagne van het Gewestelijk Agentschap
voor de Netheid.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 18, p. 1820.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1820.
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Question n° 66 de M. Maingain du 19 novembre 1991 (Fr.) :
La campagne publicitaire « Research in Brussels ».

Vraag nr. 66 van de heer Maingain d.d. 19 november 1991
(Fr.) :
De reclamecampagne « Research in Brussels ».

Differentes publications presentent un encart publicitaire
emanant de votre secretariat d'Etat intitule «Research in
Brussels».

In verschillende uifgaven trerc men een reclamebijiage aan
die uitgaat van uw Staatssecretariaat en die de naam «Research in Brussels » meekreeg.

Le texte redactionnel de ce message est en francais mais
1'intitule du programme est en anglais ainsi qu'indique ciavant.

De tekst van deze boodschap is in het Frans gesteld, maar
de titel van het programma is Engels, zoals hiernet aangegeven.

On ne peut comprendre cette distorsion linguistique.

Deze linguistische afwijking is moeilij'k te begrij'pen.

En effet, de deux choses 1'une. Ou il s'agit d'un message
publicitaire dans une revue en langue anglaise a destination
d'un public anglophone : dans cette hypothese, 1'intitule du
programme peut demeurer en langue anglaise; ou il s'agit
d'un message publicitaire dans une revue de langue francaise
a destination d'un public francophone : dans cette hypothese,
rien ne justifie que seule la denomination du programme soit
en langue anglaise.

Men moet inderdaad een keuze maken. Ofwel kiest men
voor een reclameboodschap in een Engelstalig tijdschrift,
waarbij men zich tot een Engelstalig publiek richt. In dergelijk
geval mag de titel van het programma in het Engels blijven.
Ofwel kiest men voor een reclameboodschap in een Franstalig
tijdschrift, waarbij men zich tot een Franstalig publiek richt.
In dergelijk geval is er geen enkele reden om de naam van het
programma in het Engels te laten.

Monsieur le Ministre peut-il m'inrormer des mesures qu'il
compte prendre pour mettre fin a cette incoherence linguistique ?

Kan de Minister me zeggen weike maatregelen hij overweegt om deze taalkundige onsamenhang te verhelpen ?

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
des Finances, du Budget,
de la Fonction publique
et des Relations exterieures

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt
en Externe Betrekkingen

Question n° 52 de M. Cauwelier du 17 juin 1991 (N.) :

Vraag nr. 52 van de heer Cauwelier d.d. 17 juni 1991 (N.):

Reglementation de 1'aide medicate urgeate (service 100).

De reglementering van de dringende medische hulp (dienst
100).

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 14, p. 1480.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1480.

Question n° 65 de M. de Lobkowicz du 31 octobre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 65 van de heer de Lobkowicz d.d. 31 oktober 1991
(Fr.) :

Convention avec 1'ULB dans le cadre du programme
europeen Joule.

Contract met de VLB in het kader van het Ewopese Jouleprogramma.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 18, p. 1821.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1821.

Question n° 68 de M. De Berlangeer du 13 novembre 1991
(N.):

Vraag nr. 68 van de heer De Berlangeer d.d. 13 november
1991 (N.) :

Regularisation de la situation du personnel non statutaire
du service d'lncendie.

neel van de brandweer.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 18, p. 1821.

Regularisatle van de situatie van het oiet-statutaire persoDe vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1821.
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Question n° 69 de M. Drouart du 3 janvier 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 69 van de heer Drouart d.d. 3 januari 1992 (Fr.) :

Le Fonds d'Entraide pour Enquete sodale dans la Region
de Bruxelles-Capitale.

Hulpfonds voor Sociaal Onderzoek in het Brusselse Hoofdstedefijk Gewest.

Le 11 juillet 1991 (Monitew beige 23.10.1991), 1'Executif
de la Region de Bruxelles-Capitale a pris un arrete portant
execution de Particle 8 de 1'ordonnance relative au droit a la
fourniture minimale d'electricite.

Op 11 juli 1991 (Belgisch Staatsblad 23.10.1991) heeft de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve een besluit uitgevaardigd in uirvoering van artikel 8 van de ordonnantie met
betrekking tot het recht op een minimumlevering van elektriciteit.

Cet arrete cree un « Fonds d'Entraide pour Enquete sociale
dans la Region de Bruxelles-Capitale ». Ce Fonds d'Entraide
couvre les frais decoulant de 1'enquete sociale aupres des
consommateurs d'electricite abonnes, chez qui un limitateur
de puissance de 4 amperes a ere place automatiquement ou
sur demande.

In dit besluit wordt een «Hulpfonds voor Sociaal Onderzoek in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest» opgericht. Dit
Hulpfonds dekt de kosten die voortvloeien uit het sociale
onderzoek bij geabonneerde elektriciteitsverbruikers bij wie
automatisch of op verzoek een vermogensbeperker van 4 ampere werd geplaatst.

Monsieur le Secretaire d'Etat pourrait-il me preciser :
— le statut des personnes ou des associations qui vont mener
ces enquetes sociales ?
— la formation des personnes qui meneront 1'enquete ?

Kan de heer Staatssecretaris me het volgende meedelen :

— en quoi consiste cette enquete sociale ?
— les mesures prises pour que cette enquete garantisse le
caractere prive de la vie ?

— het statuut van de personen of de verenigingen die deze
sociale onderzoeken gaan uitvoeren ?
— de opieiding van de personen die het onderzoek zullen
voeren ?
— de inhoud van dit sociale onderzoek ?
— de maatregelen die werden getroffen om bij het onderzoek
de privacy te waarborgen ?

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de PEnvironnement,
de la Conservation de la Nature
et de la Politique de 1'Eau
A. Questions posees a M. Gosuin

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid
A. Vragen gesteld aan de heer Gosuin

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

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

Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.

Verhouditig schade Zonienwoud/Andere bossen.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 12, p. 1150.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1150.

Question n° 85 de M. Garcia du 25 juin 1991 (N.) :

Vraag nr. 85 van de heer Garcia d.d. 25 juni 1991 (N.) :

Automations accordees et controles effectues par 1'JBGE.

Verguaniagea afgeleverd en controles uitgevoerd door het
BIM.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 12, p. 1151.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1151.

Question n° 117 de M. Comelissen du 27 septembre 1990
(Fr.) :

Vraag nr. 117 van de heer Comelissen d.d. 27 September
1990 (Pr.) :

L'octroi d'lia subside au « Vlaams Komitee voorBrussel »
dans le cadre de {'article 33.60 du budget pour 1989.

De toekenning van een subsidie aaa het « Vlaams Komitee
voor Brussel » in het kader van het artikel 33.60 van de
begrodng voor 1989.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 12, p. 1154.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1154.
238
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Question n" 133 de M. de Lobkowicz du 30 novembre 1990
(Fr.):

Vraag nr. 133 van de beer de Lobkowicz d.d. 30 november
1990 (Fr.):

Ordonnance des referes da 2 aovembre 1990. — Delivrance
d'un permis de chasse gratuit.

Bevel van de rechter in kortgeding van 2 november 1990. —
Afgifte van een gratis jachtvergunning.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1156.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1156.

Question n° 156 de M. Cornelissen du 4 mars 1991 (Fr.):
Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.
La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1284.

Vraag nr. 156 van de heer Cornelissen d.d. 4 maart 1991
(Fr.) :
Herstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabetbpark
in Koekelberg.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1284.

Question n° 158 de M. Cauwelier du 18 mars 1991 (N.):

Vraag nr. 158 van de heer Cauwelier d.d. 18 maart 1991
(N.):

Nombre de femmes au Conseil de I'environaemeat pour la
Region de Bruxelles-Capitale.

Het aantal vrouwen in de Raad voor het Leefmilieu voor
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1285.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1285.

Question n° 180 de M. De Berlangeer du 3 mai 1991 (N.) :

Vraag nr. 180 van de heer De Berlangeer d.d. 3 mei 1991
(N.):

Acquisitions d'habitatioas sodales.

Aankoop van sociale woningen.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 14, p. 1406.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 14, biz. 1406.

Question n° 184 de M. Draps du 27 juin 1991 (Fr.):

Vraag nr. 184 van de heer Draps d.d. 27 juni 1991 (Fr.):

Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-incommodo, faute de personnel suffisant a 1'Administration de
1'Environnement.

Acbterstal in de behandeling van de dossiers commodoincommodo bij gebrek aan voldoende personeel voor de
Leefmilieu-administratie.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1520.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1520.

Question n° 186 de M. de Lobkowicz du 3 juin 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 186 van de heer de Lobkowicz d.d. 3 juni 1991
(Fr.) :

Delivrance de permis de chasse en Region de BruxellesCapitale.

Afgifte van jachtvertoven in het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1521.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1521.

Question n° 188 de M. Simonet du 10 juin 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 188 van de heer Simonet d.d. 10 juni 1991 (Fr.) :

Voitwes du Cabinet... equipees d'un catalyseur.

Catalysators op auto's van het Kabinet...

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1521.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1521.
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Question n° 192 de M. de Lobkowicz du 21 juin 1991 (Fr.):
Subvention en favour de la Federation bruxelloise de
I'Urbamsme.
La question a ete publiee dans Ie Bulletin n" 15, p. 1522.

Question n° 193 de M1"' Nagy du 21 juin 1991 (Fr.) :
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Vraag nr. 192 van de heer de Lobkowicz d.d. 21 juni 1991
(Fr.):
Toelage voor de Brusselse Federatie voor Stedebouw.
De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1522.

Vraag nr. 193 van mevrouw Nagy d.d. 21 juni 1991 (Fr.):

Les decbets hospitallers (suite).

Ziekenhuisafval (vervolg).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1523.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1523.

Question n° 195 de M. Drouart du 10 juillet 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 195 van de heer Drouart d.d. 10 juli 1991 (Fr.):

Les nuisances acoustiques de la societe Vanaeste et Brel.

De geluidshinder van bet bedrijf Vanaeste en Brel.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1523.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1523.

Question n° 201 de M. de Lobkowicz du 3 septembre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 201 van de heer de Lobkowicz d.d. 3 September
1991 (Fr.) :

Orgaaigramme de I'lnstitut bruxellois pour la. Gestion de
I'Environnement.

Organogram van bet Brussels Instituut voor Milieubeheer.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1746.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1746.

Question n° 202 de M. Galand du 16 septembre 1991 (Fr.)

Vraag nr. 202 van de heer Galand d.d. 16 September 1991
(Fr.) :

Le depistage des cas de saturnisme infantile.

Het opsporen van chroniscbe loodvergiftiging bij kinderen.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 17, p. 1746.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1746.

Question n° 203 de M"' Nagy du 26 septembre 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 203 van mevrouw Nagy d.d. 26 September 1991
(Fr.):

La contamination par les dioxines et furannes.

De besmetting door dioxines en furanen.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 17, p. 1747.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1747.

Question n" 205 de M. De Berlangeer du 2 octobre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 205 van de heer De Berlangeer d.d. 2 oktober 1991
(Fr.) :

Pollution par les dejections canines dans la Region bruxelloise.

Vervuiling door bondepoep in het Hoofdstedelijk Gewest.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 17, p. 1747.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1747.
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Question n° 207 de M. Galand du 2 octobre 1991 (Fr.) :
La banque de donnees relatives aux emissions de polluants
atmospheriques.

Vraag nr. 207 van de heer Galand d.d. 2 oktober 1991 (Fr.)
De gegevensbank voor de luchtvervuiling.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1748.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1748.

Question n° 208 de M. de Lobkowicz du 8 octobre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 208 van de heer de Lobkowicz d.d. 8 oktober 1991
(Fr.) :

Pro/fit d'installation d'un incineratew de dechets dans
1'immeuble sis 642, rue Engeland (Institiit Pasteur du Brabant).

Project voor de bouw van een afvalverbrandingsoven in het
gebouw nr. 642 van de Engelandstraat (Pasteurinstituut
Brabant).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1748.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1748.

Question n° 209 de M. Cools du 8 octobre 1991 (Fr.):

Vraag nr. 209 van de heer Cools d.d. 8 oktober 1991 (Fr.) :

Le programme triennal d'mvestissement du logement
social.

Driejaarlijks investeringsprogramma voor de sociale huisvesting.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 17, p. 1749.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr, 17, biz. 1749,

Question n° 210 de M. de Lobkowicz du 16 octobre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 210 van de heer de Lobkowicz d.d. 16 oktober
1991 (Fr.) :

Vente de logemeats sociaux sans {'application de criteres
quelconques quant au choix des acheteurs.

Verkoop van sociale woningen zonder toepassing van enige
criteria wake de keuze van de kopers.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 17, p. 1750.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1750,

Question n° 213 de M. Huygens du 25 octobre 1991 (Fr.) ;

Vraag nr. 213 van de heer Huygens d.d. 25 oktober 1991
(Pr.) :

Plaintes au sujet de la Grme Cebefor a Ganshoren.

Klachten over de fifma Cebelor in Ganshorea,

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 18, p, 1825.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1825.

Question n° 214 de M. Galand du 2 octobre 1991 (Fr.):
Les banques de donnees relatives aux consommations
energetiques.

Vraag nr. 214 van de heer Galand d.d. 2 oktober 1991
(Fr.):
De gegevensbank voor energieverbruik.

La question a 6te publiee dans le Bulletin n° 18, p. 1826.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1826.

Question n° 215 de M, de Lobkowicz du 31 octobre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 215 van de heer de Lobkowicz d.d. 31 oktober
1991 (Fr.):

Communication de renseignements contenus aux registres
de population des 19 communes au Cabinet.

Mededeling van gegevens uit het bevolkiagsregister van de
19 gemeenten aan het Kabinet.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 18, p. 1826.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1826.
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Question n° 216 de M. de Lobkowicz du 24 octobre 1991
(Fr.):
Kauwberg. — Evolution du dossier.
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Vraag nr. 216 van de heer de Lobkowicz d.d. 24 oktober
1991 (Fr.):
Kauwberg. — Oatwikkelsngen ia bet dossier,

Je voudrais revenir a ce dossier sur lequel j'ai deja eu
1'occasion d'interpeller et de questionner a plusieurs reprises
Ie Ministre-President.

Ik had reeds verschillende malen de gelegenheid de Minister-Voorzitter te interpelleren en vragen te stellen over dit
dossier en ik kom er nu opnieuw bij.

Pour rappel, en date du 26 janvier 1989, 1'Executif, sur
proposition du Secretaire d'Etat J. Valkeniers, a decide
d'exproprier 20 ha de la partie centrale du Kauwberg.

Ter herinnering, op 26 januari 1989 besliste de Executieve,
op voorstel van Staatssecretaris J. Valkeniers, 20 ha van het
middelste gedeelte van de Kauwberg te onteigenen.

Par ailleurs, un montant de 100 millions de francs a ete
engage pour indenuiiser les proprietaires des parcelles concernees.

Bovendien werd een bedrag van 100 miljoen fr. vastgelegd
om de eigenaars van de betrokken percelen te vergoeden.

En date du 27 fevrier 1989,1'Executif, sur proposition du
Secretaire d'Etat J.-L. Thys, a decide d'entamer la procedure
de classement du Kauwberg.

Op 27 februari 1989 besliste de Executieve, op voorstel van
Staatssecretaris J.-L. Thys, te starten met de beschermingsprocedure voor de Kauwberg.

Est-ce qu'une decision est intervenue depuis pour assurer Ie
suivi du dossier ?

Werd intussen een beslissing genomen zodat het dossier een
vervolg krijgt ?

Dans la negative, queues sont les raisons qui empechent Ie
suivi de la procedure par 1'administration ?

Zo niet, om weike redenen zet de administratie de procedure niet verder ?

Est-ce que 1'IBGE qui a ete charge par 1'Executif de
cartographier les zones de «haut interet biologique au
Kauwberg en vue d'assurer a celles-ci un statut de protection
sur et defimtif» a termine son travail ?

Heeft het BIM, door de Executieve gelast de gebieden van
« groot belang op biologisch vlak van de Kauwberg » in kaart
te brengen, «om deze gebieden een zeker en definitief
bescherffld statuut te verlenen», zijn werk beeindigd?

Si oui, pourrais-je avoir communication d'une copie du
rapport qui aura ete publiee a cette occasion ?

Zo ja, zou ik dan een copie kunnen ontvangen van het
verslag dat bij die gelegenheid werd gepubliceerd ?

Est-ce que Ie comite d'acquisition a deja fixe un prix dans Ie
cadre de la procedure d'expropriation ? Si oui, lequel ?

Heeft het aankoopcomite reeds een prijs bepaald in het
raam van de onteigeningsprocedure ? Zo ja, weike ?

Si Ie prix a ete fixe, j'aimerais connaltre Ie moyen de
financement de 1'achat ou de 1'expropriation du Kauwberg.

Indien de prijs werd bedongen zou ik graag de wijze van
financiering vernemen voor de aankoop of de onteigening van
de Kauwberg.

Question n0 217 de M. de Lobkowicz du 5 novembre 1991
(Fr.):

Vraag nr. 217 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 november
1991 (Fr.) :

La brochure « TraQspareace air» editee par 1'IBGE.

De brochure «Klare kijk op de lucht» uitgegeven door het
BIM.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 18, p. 1827.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1827.

Question n° 218 de M. Cauwelier du 19 novembre 1991
(N.):

Vraag nr. 218 van de heer Cauwelier d.d. 19 november
1991 (N.):

Installation de panneaux anti-bruit Ie long des autoroutes
regionales en fonction du sombre de decibels.

Plaatsing van geluidsschermen tangs gewestelijke autosnelwegen in fuactie van bet aantal decibels,

II me revient qu'en Region bruxelloise Ie notnbre de
decibels mesures est determinant pour installer en priorite des
panneaux anti-bruit Ie long des autoroutes regionales.

Naar verluidt is in het Brusselse Gewest het aantal gemeten
decibels bepalend voor het bij voorrang plaatsen van geluidsschermen langs gewestelijke autosnelwegen.

Quel ordre de grandeur prend-on en compte pour accorder
en priorite des panneaux anti-bruit ?

Weike orde van grootte woi-dt in aanmerking genomen om
bij voorrang geluidsschermen toe te kennen ?

Des panneaux pourront-ils encore etre installes a 1'avenir
en des endroits qui ne sont pas classes parmi ceux ou on
enregistre Ie plus de decibels ?

Komen plaatsen die niet gerangschikt worden bij die met de
hoogste decibels, nog in aanmerking om in de toekomst
uitgerust te worden ?

Quelles mesures la Region bruxelloise a-t-elle deja prises a
ce jour pour remedier a la pollution sonore qui sevit, de facon
parfois tres inquietante, sur Ie territoire de la Region bruxelloise a proximite de certaines autoroutes ?

Weike maatregelen werden tot hiertoe door het Brusselse
Gewest reeds genomen om te verhelpen aan de soms zeer
zware geluidshinder in de omgeving van bepaalde autosnelwegen op het grondgebied van het Brusselse Gewest ?
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Question n° 219 de M. de Lobkowicz du 25 novembre 1991
(Fr.):
Refection des berges des etangs.

Vraag nr. 219 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 november
1991 (Fr.) :
Reparatie van de oevers van de vijvers.

En vue de consolider les etangs du pare de Woluwe qui
s'erodent dangereusement pour les usagers du pare, un vaste
programme de refection des berges a etc lance en 1989 a votre
initiative.

De vijvers van bet Woluwepark eroderen dermate dat zij
gevaarlijk worden voor de bezoekers van bet park; om ze te
verstevigen werd in 1989 op uw initiatief een uitgebreid plan
gelanceerd ter reparatie van de oevers.

Le programme comprend non seulement Ie renforcement
des berges mais egalement 1'amenagement de zones de
plantations de vegetaux aquatiques destines a ameliorer la
qualite des eaux et a favoriser la presence d'oiseaux.

Op bet programma staan niet alleen de versterking van de
oevers maar eveneens de aanleg van gebieden waar waterplanten zullen worden gezet ter verbetering van de kwaliteit
van bet water om vogels aan te lokken.

Ce programme s'inscrit dans un cadre beaucoup plus vaste
qui vise a ameliorer la qualite ecologique et la securite de tous
les etangs des pares regionaux et de la Foret de Soignes (ex.:
le pare Roi Baudouin, 1'etang du Botanique, les efangs du
Vuylbeek en Foret de Soignes,...).

Het programma moet worden gezien in een veel ruhner
kader ter verbetering van de ecologische kwaliteit en de
veiligheid van alle vijvers van de gewestelijke parken en van
bet Zonienwoud (bv.: bet Boudewijnpark, de Kruidtuinvijver, de Vuylbeekvijvers in bet Zonienwoud,...).

Pensez-vous que la refection d'autres etangs pourrait entrer
dans ce programme ?

Meent u dat ook andere vijvers in bet kader van dit
programma kunnen worden hersteld ?

Je pense plus particulierement a plusieurs etangs de peche
communaux dont le role social est incontestable mais dont les
berges presentent les memes caracterisriques que celles des
etangs du pare de la Woluwe.

Ik denk meer bepaald aan verschillende gemeentelijke
visvijvers met een onbetwistbare sociale rol, waarvan de
oevers evenwel dezelfde gebreken vertonen als de vijvers van
bet 'Woluwepark.

B. Questions posees a M. van Eyil

B. Vragen gesteld aan de heer van Eyil

Question n° 220 de M. Cools du 9 janvier 1992 (Fr.) :

Vraag nr. 220 van de heer Cools d.d. 9 januari 1992 (Fr.):

La perception immediate des ADIL par le proprietaire.

De rechtstreekse storting van de VttTT's aan de eigenaar.

Le mecanisme des allocations de loyer (ADIL) apporte
1'indispensable complement financier a des personnes dans le
besoin pour leur permettre de payer leur loyer.

Het stelsel van de huurtoelagen (VIHT's) betekent voor de
noodlijdende personen de onontbeerlijke bijkomende financiele steun die hen toelaat hun huur te betalen.

Les allocations de loyer sont versees aux locataires beneficiaires de celles-ci. Force est cependant de constater que
certains de ces locataires ne paient pas leur loyer ou la totalite
de celui-ci a leur proprietaire.

De huurtoelagen worden gestort aan de huurders die ze
genieten. Men moet echter vaststellen dat sommige van deze
huurders hun eigenaar de huur niet of niet volledig betalen.

Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer si, dans des cas
semblables, le versement de ces allocations, a leur demande,
peut etre effecue au proprietaire ?

Kan de heer Minister me zeggen of, in dergelijke gevallen,
deze toelagen, op vraag van de eigenaar, niet aan de eigenaar
zeif kunnen worden gestort ?

Dans un souci de celerite et de simplification des operations, une perception immediate des ADIL par le proprietaire
dont le montant viendrait, bien sur, en deduction du loyer du
par les locataires, ne peut-elle etre envisagee, a tout le moins
lorsque le proprietaire est une administration publique ?

Zou men, met het oog op snellere en eenvoudigere operaties, niet kunnen overwegen de VIHT's rechtstreeks aan de
eigenaar te storten, tenminste indien de eigenaar een openbaar bestuur is? Het bedrag zou dan uiteraard worden
afgetrokken van de door de huurders verschuldigde huur.

Certains locataires arguent, pour justifier le retard mis a
regler leur loyer, que les ADIL leur sont liquides avec des
retards importants.

Sommige huurders argumenteren, om de te late betaling
van hun huur te verantwoorden, dat de VTHT's hen met
aanzienlijke achterstand worden gestort.

Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer si c'est exact et,
dans 1'affirmative, les raisons de ces retards et la duree
moyenne de ceux-ci ?

Kan de heer Minister me zeggen of deze bewering juist is
en, zo ja, hoe deze achterstand wordt verklaard en weike de
gemiddelde duur ervan is ?
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II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie
II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd
(Fr.) : Question posee en francais — (N.) : Question posee en neerlandais
(Fr.) : Vraag gesteld in 't Frans — (N.) : Vraag gesteld in 't Nederlands

President et Ministre
de PAmenagement du Territoire,
des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,
de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

Question n° 241 de M. Clerfayt du 19 decembre 1990 (Fr.):

Vraag nr. 241 van de heer Clerfayt d.d. 19 december 1990
(Fr.):

Traduction simultanee des debats lors des coaseils communaux.

Simultaaavertafing tijdens gemeenteraden.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 12, p. 1165.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 12, biz. 1165.

Question n° 262 de M. Comelissen du 1° fevrier 1991 (Fr.):

Vraag nr. 262 van de heer Comelissen d.d. 1 februari 1991
(Fr.) :

Renovation du tissu urbain. — Subventions accordees par
1'Executif.

Vemieuwing van het stadsweefsel. — Subsidies van de
Executieve.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 12, p. 1166.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 12, biz. 1166.

Question n° 297 de M. de Lobkowicz du 27 mars 1991
(Fr.):

Vraag nr. 297 van de heer de Lobkowicz d.d. 27 maart
1991 (Fr.) :

Orgamgramme du personnel charge du departement de
1'informatique dans les differentes communes.

Organogram van de afdeling informatica in de verschillende gemeenten.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 14, p. 1408.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 14, biz. 1408.

Question n° 339 de M. Cauwelier du 11 juillet 1991 (N.) :

Vraag nr. 339 van de heer Cauwelier d.d. 11 juli 1991
(N.):

La politique regionale en matiere d'octroi de permis aux
peaiches residentielles.

Het Gewestelijk beleid inzake het verlenen van vergunningen aan woonboten.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 16, p. 1680.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 16, biz. 1680.
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Question n° 388 de M. de Lobkowicz du 8 octobre 1991
(Fr.) :
Renovation d'immeiibles isoles a St-GUles.

Vraag nr. 388 van de heer de Lobkowicz d.d. 8 oktober 1991
(Fr.) :
Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St.-Gillis.

La question et la reponse provisoire ont publiees dans Ie
Bulletin n° 18, p. 1829.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 18, biz. 1829.

Question n° 392 de M. Debry du 15 octobre 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 392 van de heer Debry d.d. 15 oktober 1991
(Fr.) :

Le remboursement des avances recuperables en matiere de
renovation urbaine.

De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten
inzake stadsvernieuwing.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans le
Bulletin n" 18, p. 1829.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 18, biz. 1829.

Question n° 418 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1991
(N.):

Vraag nr. 418 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1991 (N.):

Primes a la renovation et a f'assainissement.
II m'est revenu que 1'octroi de primes a la renovation et a
1'assainissenient connaitrait un retard important.
Pouvez-vous me dire :

Renovatie- en saneringspreinies.
Er werd mi] medegedeeld dat de toekenning van renovatieen saneringspreinies een belangrijke achterstand zou kennen.
Kunt u mij mededelen :

a) combien de demandes ont ete introduites a ce jour;
b) quel est le delai de traitement moyen des dossiers;
c) quel est le pourcentage d'octroi?

a) hoeveel aanvragen er op dit ogenblik zijn ingediend;
b) wat de gemiddelde behandelingstermijn is;
c) wat het percentage is van toekenning?

Reponse : Je suis au regret d'informer 1'honorable membre
que la question posee necessite de recueillir aupres des
services concernes des elements d'information qu'il ne s'avere
pas possible de communiquer dans le delai imparti.

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.

Nonobstant cet inconvenient, j'insiste aupres de mes services afin qu'une reponse definitive soit adressee a 1'honorable
membre le plus rapidement possible.

Toch dring ik bij de bevoegde diensten aan om zo spoedig
mogelijk een deiinitier antwoord aan het geachte lid te
verstrekken.
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III. Questions posees par les Conseillers
et reponses donnees par les Ministres
III. Vragen van de Raadsleden
en antwoorden van de Ministers
(Fr.) : Question posee en francais — (N.) : Question posee en neerlandais
(Fr.) : Vraag gesteld in 't Frans — (N.) : Vraag gesteld in 't Nederlands

President et Ministre
de PAmenagement du Territoire,
des Pouvoirs locaux et de PEmploi

Voorzitter en Minister
belast met Ruimteli|ke Ordening,
de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

Question n° 288 de M. De Berlangeer du 4 mars 1991 (N.) :

Vraag nr. 288 van de heer De Berlangeer d.d. 4 maart 1991
(N.):

Personnel des Cabinets ministeriels transfers a {'Agglomeration.

Overheveling van personeel van de ministeriele Kabinetten
naar de Agglomeratie.

La question ecrite n° 250, que j'ai deposee Ie 18 janvier
1991, traitait de membres des Cabinets ministeriels transferes
aux services de 1'Agglomeration, et non d'un fonctionnaire de
1'Agglomeration charge d'epauler 1'administration regionale.

De schriftelijke vraag n° 250 door mij ingediend op 18 januari
1991, ging over leden van de ministeriele Kabinetten die naar
de diensten van de Agglomeratie werden overgeplaatst, en
niet over een ambtenaar van de Agglomeratie die de gewestelijke administratie moet bijstaan.

Dois-je comprendre que Ie Ministre s'est trompe dans sa
reponse?

Moet ik aannemen dat de heer Minister zich in zijn
antwoord heeft vergist?

Reponse: J'ai 1'honneur de transmettre a 1'honorable
membre Ie complement d'informations suivant:

Antwoord: Ik heb de eer volgende bijkomende informatie
aan het achtbare Raadslid te verstrekken :

Un membre de Cabinet ministeriel a ete transfere contractuellement a 1'Agglomeration. Etant donne ses competences
en matiere d'application des arretes 123 et 258, il a ete amene
a travailler avec 1'administration regionale ulterieurement a
son transfert a 1'Agglomeration.

Een lid van een ministerieel Kabinet werd contractueel
overgeheveld naar de Agglomeratie. Omwille van zijn
bevoegdheid inzake de toepassing van de besluiten 123 en
258 hebben de omstandigheden ertoe geleid dat hij met de
regionale administratie gewerkt heeft na zijn overheveling
naar de Agglomeratie.

U n'y a done pas d'erreur dans la reponse fournie a la
question n" 250 du 18 janvier 1991.

Het antwoord op vraag nr. 250 d.d. 18 januari 1991 is dus
geenszins fout.

Question n° 292 de M°" Nagy du 14 mars 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 292 van mevrouw Nagy d.d. 14 maart 1991 (Fr.) :

L'llot Froissart-Comines.

De wijk Froissart-Comines.

Le journal « Le Soir » du 5 avril 1990 fait etat de la
construction, dans 1'ilot Froissart-Comines, de logements et
d'un hotel. La conception du projet serait confiee a 1'architecte Bofill.

De krant « Le Soir » van 5 april 1990 berichtte over de
bouw van woningen en een hotel in de wijk FroissartComines. Het ontwerpen van dit project zou aan architect
Bofill worden toevertrouwd.

Cet Hot doit etre affecte au logement et c'est par extension
que la categoric hotel est assimilee au logement, ce qui n'est
pas toujours favorable a 1'habitat bruxellois.

Deze wijk moet voor huisvesting worden bestemd en door
uitbreiding is de categoric hotel met huisvesting gelijkgesteld,
wat niet altijd gunstig is voor de Brusselse woonomstandigheden.
239
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L'honorable Ministre peut-il me dire :

Kan de geachte Minister mij zeggen :

1. Quel a ete Ie prix de la vente de 1'ilot? Le contrat
contient-il une clause de garantie pour la construction des
logements, un delai pour les construire?

1. Tegen weike prijs de wijk werd verkocht? Staat in het
contract een bepaling die de bouw van de woningen en de
termijn om ze te bouwen waarborgt?

2. Quel est le nombre de logements prevu? Quel est la
portion de 1'ilot concernee par les logements?

2. Hoeveel woningen zijn er gepland? Welk gedeelte van
de wijk wordt voor woningen bestemd?

3. Quelle est la proportion de m2 d'hotel par rapport au
total?

3. In weike verhouding, in m2, staat het hotel ten opzichte
van het geheel?

4. Dans quel delai le permis de batir sera-t-il introduit?

4. Binnen weike termijn wordt de bouwvergunning aangevraagd?

Reponse ;Je prie 1'honorable membre de trouver ci-apres la
reponse a ses questions.

Aatwoord: Het geachte lid vindt hierna het antwoord op
haar vragen.

La renovation de 1'ilot doit se faire en respectant un cahier
des charges urbanistique. Celui-ci doit etre lie a la vente des
terrains et doit reprendre la convention relative aux travaux
d'infrastructure lies a 1'extension du complexe des batiments
des Communautes europeennes.

De renovatie dient rekening te houden met een stedebouwkundig lastenboek dat werd opgesteld naar aanleiding van de
overeenkomst Staat-Gewest van 5 juni 1987 ter gelegenheid
van de infrastructuurwerken voor de Europese Ministerraad.

A 1'heure actuelle, ces terrains appartiennent a la Region.
Des que toutes les conditions seront remplies pour proceder a
la vente du terrain, les delais de realisation figureront
egalement dans un cahier des charges.

Op dit ogenblik zijn deze gronden eigendom van het
Gewest. Van zodra alle voorwaarden zullen vervuld zijn om
over te gaan tot de verkoop van het terrein, zullen ook de
realisatietermijnen in dit lastenboek worden opgenomen.

Le prix de la vente de 1'ilot n'est toujours pas fixe et est a
fixer par le Comite d'Acquisition.

De verkoopprijs werd nog niet vastgesteld door het Aankoopcomite.

L'affectation de 1'ilot prevoit une garantie pour le logement
et limite 1'affectation hotellerie au maximum a la moitie de
1'ilot.

Dit lastenboek waarborgt de bestemming van deze gronden
voor huisvesting en beperkt de hotelbestemming tot maximum de helft van de oppervlakte.

La ville de Bruxelles elabore un PPA qui confirme ces
prescriptions urbanistiques.

De stad Brussel maakt een BPA op waarin deze stedebouwkundige voorschriften bevestigd worden.

Comme il n'existe pas d'accord relatif a un projet sur 1'ilot,
il est premature de fixer le nombre de logements prevus.

Daar er nog geen akkoord bestaat betreffende een concreet
projekt, kan er ook nog niet overgegaan worden tot het
vaststellen van het aantal woongelegenheden.

D'autre part, comme le dossier n'est pas encore constitue, il
m'est impossible de faire connattre a 1'honorable membre le
delai necessaire a 1'octroi du permis de batir.

Daar het dossier nog niet is samengesteld is het me
onmogelijk aan het geachte lid mede te delen weike termijnen
er zullen nodig zijn voor het toekennen van een bouwvergunning.

Question n" 327 de M. de Lobkowicz du 21 juin 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 327 van de heer de Lobkowicz d.d. 21 juni 1991
(Fr.) :

Renovation d'llots.

Renovatie van buizenblokken.

Sur proposition du Ministre-President, 1'Executif a marque
son accord sur 1'octroi d'une subvention a la commune de
Saint-Josse-ten-Noode, en vue de la renovation de 1'ilot SaintFrancois ainsi que d'une subvention de 1'immeuble situe 22,
rue Bonneels.

Op voorstel van de Minister-Voorzitter heeft de Executieve
ingestemd met de toekenning van een toelage aan de gemeente
St.-Joost-ten-Node, voor de renovatie van het huizenblok
St.-Franciscus evenals een toelage voor het gebouw gelegen
aan de Bonneelsstraat nr. 22.

L'Executif a egalement approuve la proposition du Ministre Picque, d'octroyer une subvention a la commune de
Koekelberg, en vue de la renovation de 1'ilot des Tisserands.

De Executieve heeft eveneens ingestemd met het voorstel
van Minister Picque om een toelage toe te kennen aan de
gemeente Koekelberg voor de renovatie van het huizenblok
Wevers.

Pourrais-je avoir la liste de toutes les subventions promises
depuis 1'entree en fonction de 1'actuel Executif dans le cadre
des renovations d'ilots ?

Mag ik de lijst vernemen van al de, sinds het aantreden van
de huidige Executieve, beloofde toelagen voor renovatie van
huizenblokken ?

Pourrais-je avoir les renseignements demandes classes par
commune avec pour chaque commune le total des subventions promises ?

Zou ik deze inlichtingen kunnen ontvangen per gemeente
gerangschikt met voor eike gemeente het totaal aan beloofde
toelagen ?
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Alatwoord :

Reponse:
1. Immeubles iso)les - liste des subventions promises Liste
des subvendor•is octroyees, aux communes (subsides 75%
et avances recuperables 20 %) en vertu de 1'arrete royal
organique du 8 fevrier 1980 (modifie par 1'arrete royal du
20 novembre 1986) relatif aux operations d'imm eubles
isoles.

1, Lijst van toegezegde subsidies. Lijst van uitgekeerde subsidies aan de gemeenten (75 % subsidies en 20 % terugvorderbare voorschotteri) krachtens het organiek koninklijk
besluit van 8 febru ari 1980 (gewijzigd bij koninklijk
besluit van 20 novernber 1986) betreffende de acties ten
gunste van afzonderi ijk gelegen gebouwen.

TOIFAL
TOTAAL
19 90
CPAS Bruxelles
CPAS Bruxelles
CPAS Bruxelles
CPAS Bruxelles
CPAS Bruxelles
CPAS Bruxelles
CPAS Bruxelles

boulevard L emonnier 42/44
rue Haute 67
Verdun 521
Laeken-Can al
boulevard Lemonnier 76/78
rue Philippe Lebon 55
(1040 Brux elles)
Marche au Charbon 95 a 105

11.74t6.750
9.50)4.750
11.4776.619
65.367.800
5.54t3.250

OCMW Brussel
OCMW Brussel
OCMW Brussel
OCMW Brussel
OCMW Brussel
OCMW Brussel

5.614.750
37.06'2.259

OCMW Brussel

Lemonnierlaan 42/44
Hoogstraat 67
Verdun 521
Kanaal-Laken
Lemonnierlaan 76/78
Filips de Goedestraat 55
(1040 Brussel)
Kolenmarkt 95 tot 105

146.316.178
Auderghem

chaussee de Wavre 1169/1171
(avenant)

Oudergem

Waversesteenweg 1169/1171
(addendum)

1.63 7.000

Ixelles

rue Sans-So uci — Malibran

66.3775.731

Elsene

Sans-Soucistraat - Malibran

Molenbeek

place Comnnunale 29/30
Vanden Boo>gaerde 62 a 66

11.56'4.391
11.810.405

Molenbeek

Gemeenteplein 29/30
Vanden Boogaerde 62 t.e.m. 66

23.374.796
Schaerbeek

avenue Rogier22

6.70 4.150

Schaarbeek

Rogierlaan 22

Bruxelles Ville

rue Van Artevelde 63

3.46 2.000

Brussel Stad

Van Arteveldestraat 63

Oudergem

Waversesteenweg 1659
Ch. Brassinelaan 28

Elsene

Boendaal 50/52
Bovie 2 t.e.m. 8
Kruisstraat 19
Elsene steenweg 241

Sint-Joost CPAS

Bonneels 22
Bergopstraat 14 II

Sint-Gillis

J. Claesstraat 84 (addendum)
Vorstsesteenweg 51-53 II
Coenenstraat 13, 17 II
Taminesstraat 27-29

OCMW Schaarbeek

Gemeentestraat 37

4.74 7.150
14.250.000

OCMW Brussel

Lombardstraat 11, 13, 15, 17
Zuidstraat 59, 61, 63
Marcqstraat 19 II
Hoogstraat 109-113
Kruismolenstraat 10-12

19 91
Auderghem

chaussee de Wavre 1659
avenue Cha ries Brassine 28

4.434.600
2.94 2.150
7.37 6.750

Ixelles

Boendael 50 /52
Bovie 2 a 8
rue de la Cr oix 19
chaussee d']xelles 241

18.725.593
5.325.988
5.942.427
29.994.008

Saint-Josse CPAS Bonneels 22
rue de 1'Ascension 14 II

5.47 1.000
5.96 1.650
11.432.650

Saint-Gilles

rue J. Claes 84 (avenant)
chaussee de Forest 51/53 II
rue Coenen 13, 17 II
rue de Tamines, 27-29

2.627.915
17.78 5.583
2.25 8.270
2.89 3.495
25.565.263

CPAS Schaerbeek rue de la Co mmune, 37
CPAS Bruxelles

rue du Lorn bard 11, 13, 15, 17
rue du Midi 59, 61, 63
rue Marcq, 1911
rue Haute, 1109-113
rue Poudrier e 10-12

7.370.628
17.08 3.470
11.84 8.400
50.552.498
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rue Van Hamme 97, 99 II
rue Stuckens 3, 5, 7, 9 II

1.028.827
6.876.509

Evere

Van Hammestraat 97, 99 II
Stuckenstraat 3, 5, 7, 9 II

Sint-PietersWoluwe

Titecastraat 41

7.905.336

Woluwe-SamtPierre

rue Titeca 41
6.816.000

2. Woonblokken - toegezegde subsidies. Lijst van aan de
gemeenten uitgekeerde subsidies (75 % subsidies en 20 %
terugvorderbare voorschotten) krachtens het organiek
koninklijk besluit van 28 maart 1977 (gewijzigd bij
koninklijk besluit van 20 november 1986) voor de woonblokken.

2. Hots — liste des subventions promises. Liste des subventions octroyees aux communes (subsides 75 % et avances
recuperables de 20 %) en vertu de 1'arrete royal organique
du 28 mars 1977; (modifie par 1'arrete royal du 20
novembre 1986) pour les ilots.

TOTAL
TOTAAL
1990
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles Ville

Saint-Gery 4°"' phase
(Grande He 19/21)
Samaritaine « phase 4 »
Marolles « phases 3 et 4 »
rue Van Artevelde 21-31
Plattesteen-Chaufferette

5.558.450
110.612.600
37.001.000
58.251.678
68.400.523

Brussel
Brussel
Brussel
Brussel Stad

Sint-Gorik (4de fase)
(Groot Eiland 19/21)
Samaritaine (4de fase)
Marollen (fasen 3 en 4)
Van Arteveldestraat 21/31
Plattesteen-Lollepotstraat

279.824.251
Schaerbeek

Hot 108
Hot 233 Rasquinet

81.129.000
195.716.722

Schaarbeek

Woonblok 108
Woonblok 233 Rasquinet

Sint-Gillis

Woonblok Fontainas (4)

276.845.722
Saint-Gilles

Hot Fontainas (4)

170.230.037
1991

Koekelberg

Tisserands II

72.281.751

Koekelberg

Weversstraat II

Saint-Josse

Saint-Francois IV

51.747.409

Sint-Joost

Sint-Franciscus IV

Molenbeek

Saint-Martin II

62.150.000

Molenbeek

Sint-Maarten n

Anderlecht

Rosee n

24.999.250

Anderlecht

Dauw II

Saint-Gilles

Hot Parvis n

193.992.300

Sint-Gillis

Woonblok Voorplein 11

Question n° 359 de M. Drouart du 30 aout 1991 (Fr.) :
La fouraitwe et Ie placement de mobilier urbaia.

Vraag nr. 359 van de heer Drouart d.d. 30 augustus 1991
(Fr.) :
Levering en plaatsing van stadsvoorzieningen.

Depuis les dernieres elections regionales, t'Executif a
annule plusieurs deliberations communales concernant la
fourniture et Ie placement de mobitier urbain.

Sinds de jongste hoofdstedelijke verkiezingen heeft de
Executieve verscheidene gemeentelijke beslissingen betreffende de levering en de plaatsing van stadsvoorziemngen
nietig verklaard.

II en va ainsi par exemple pour les deliberations du Conseil
communal d'Uccle du 20 decembre 1989 (annulees par arrete
du 23 fevrier 1990) ou encore pour celles de Woluwe-SaintPierre du 28 juin 1990 (annulees par arrete du 1" octobre
1990).

Dit gebeurde bijvoorbeeld voor de beslissingen van de
gemeenteraad van Ukkel van 20 december 1989 (nietig
verklaard bij besluit van 23 februari 1990) of voor die van St.Pieters-Woluwe van 28 juni 1990 (nietig verklaard bij besluit
van 1 oktober 1990).

Un Executif precedent avait egatement annule une deliberation traitant du meme objet: celle d'Anderlecht, du
22 novembre 1984 (annulee Ie 10 mai 1985).

Een beslissing van de Anderlechtse gemeenteraad ter zake
van 22 november 1984 werd door een vorige Executieve
nietig verklaard (op 10 mei 1985).
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Monsieur Ie Ministre pourrait-il me communiquer la liste
de 1'ensemble des actes d'annulation qui ont ete arretes depuis
1981 en ce qui concertie la fourniture et Ie placement de
mobilier urbain ?

Kan de Minister mij de lijst mededelen van al de nietigverklaringen sinds 1981 inzake de levering en de plaatsing van
stadsvoorzieningen ?

Pour chacun de ceux-ci, il me plairait de connaTtre la date
de 1'arrete d'annulation, la commune concernee, la ou les
societes privees concernees par cette deliberation ainsi que les
principaux motifs de 1'arrete d'annulation.

Graag vernam ik voor elk van hen de datum van het besluit
tot nietigverklaring, de betrokken gemeente, de betrokken
prive-onderneming(en) en de belangrijkste redenen voor het
besluit tot nietigverklaring.

Reponse : J'ai 1'honneur d'mformer 1'honorable membre
que malheureusement les donnees demandees ne sont pas
disponibles par manque d'informatisation adequate de mes
services concernes.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat
de door hem gevraagde gegevens helaas niet beschikbaar zijn
wegens het ontbreken van de vereiste informatica in mijn
betrokken diensten.

Etant donne la grande disparite des marches publics
conclus par les communes, il n'est pas possible a ce jour,
d'inventorier ces marches suivant 1'objet de 1'entreprise
concernee.

Wegens de grote verscheidenheid van de overheidsopdrachten die door de gemeenten afgesloten worden is het immers
tot op heden niet mogelijk deze opdrachten te inventariseren
volgens het onderwerp van de betrokken aanneming.

Question n" 367 de M. de Lobkowicz du 12 septembre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 367 van de heer de Lobkowicz d.d. 12 September
1991 (Fr.) :

Subventioimement des travaux publics communaux.

Subsidieriag van gemeentefijke openbare werken.

Je voudrais vous interroger en votre qualite de pouvoir de
tutelle des communes bruxelloises. Pourriez-vous me communiquer un tableau reprenant pour chacune d'elles. Ie montant
des depenses prevues a leur budget extraordinaire 1991 pour
les differents travaux publics communaux, Ie montant espere
des subsides de la Region de Bruxelles-Capitale tels qu'ils ont
ete sollicites et qu'ils sont en consequence egalement prevus
au budget extraordinaire, et enfin Ie pourcentage que represente ce 7°" chiffre par rapport au premier.

Graag vernam ik van u, in uw hoedanigheid van toezichthoudende overheid voor de Brusselse gemeenten, een overzicht met voor eike gemeente, het bedrag van de op hun
buitengewone begroting 1991 voorziene uitgaven voor de
verschillende openbare werken, het verhoopte bedrag aan
subsidies van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, zoals zij
werden aangevraagd en bijgevolg eveneens voorzien op de
buitengewone begroting en tenslotte, de procentuele verhouding van het 2de cijfer ten opzichte van het Iste.

Je suis conscient du fait que ma question vise en fait, d'une
certaine maniere, une demande de documentation.

Ik ben er mij van bewust dat mijn vraag enigszins als een
vraag naar documentatie kan worden opgevat.

Toutefois, j'ai constate une grande inegalite entre les
communes dans ce domaine, certaines parvenant a se j'ouer au
maximum des complexites administratives pour beneficier de
subsides importants, d'autres n'y parvenant pas.

Ik heb op dit vlak evenwel een grote ongelijkheid tussen de
verschillende gemeenten kunnen vaststellen, waarbij sommige
gemeenten erin slagen zich erg goed uit de slag te trekken in
de ingewikkelde administratie om aanzienlijke subsidies te
genieten, en andere niet.

La publication d'un tel tableau pourrait en consequence
donner des idees a certains echevins des travaux publics et
ainsi les dynamiser pour Ie plus grand profit des finances de
leurs communes respectives.

De publikatie van een dergelijke tabel zou bijgevolg sommige schepenen van openbare werken kunnen inspireren en
hen op weg zetten naar de voordeligste financien voor hun
gemeente.

Reponse : En reponse a sa question, j'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre des donnees suivantes, collectees sur
base du critere «travaux publics communaux » en general, et
en particulier sur base des travaux relatifs a la voirie
communale, parkings, pietonniers, senders, eclairage public,
amenagement des abords de voirie, egouttage, bassins d'orage
et espaces verts (voir tableau en annexe).

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid in antwoord op
zijn vraag de volgende gegevens mee te delen, die werden
verzameld op basis van het criterium gemeentelijke openbare
werken in het algemeen, en in het bijzonder op basis van
werken inzake gemeentewegen, parkings, voetpaden, paden,
openbare verlichting, aanleg van de omgeving van de wegen,
riolering, onweerbekkens en groene ruimten (zie tabel in
bijiage).

Budget 1991
(en millions de F)
Anderlecht
Auderghem
Berchem-Ste-Agathe
Bruxelles
Etterbeek
Evere

r^
^P6"56

c L -A

sllbslde

Fourcentage

100.600 54.773 54,45 %
96.600 48.150 49,84%
45.275 26.532 58,60%
260.500 197.650 75,87%
79.500 50.550 63,58 %
76.700 42.475 55,38 %

^
Anderlecht
Oudergem
St-Agatha-Berchem
Brussel
Etterbeek
Evere

subsidie

ceSage

100.600 54.773 54,45%
96.600 48.150 49,84%
45.275 26.532 58,60%
260.500 197.650 75,87%
79.500 50.550 63,58%
76.700 42.475 55,38 %

1910

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 7 fevrier 1992 (n° 19)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 7 februari 1992 (nr. 19)

Budget 1991
(en millions de F)
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-St-Jean
St-Gilles
St-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle
Watermael-Boitsfort
Woluwe-St-Lambert
Woluwe-St-Pierre
TOTAL

Depense Subside
"

pour
centage

85.500 69.000 80,70%
130.605 74.932 57,37%
69.000 39.050 56,59%
214.903 138.843 64,61 %
76.505 45.500 59,47%
52.000 40.000 76,92%
34.580 28.200 81,55%
120.500 85.100 70,62%
83.700 43.145 51,55%
287.100 203.100 70,74%
25.750
8.300 32,23 %
167.400 76.900 45,94%
209.150 132.895 63,54%
2.215.8681.405.095 63,41%

Question n° 368 de M. de Lobkowicz du 12 septembre 1991
(Fr.) :
Vente du «plateau Avijl».

Begroting
/(in
. "duizendtal)
, • " 1991
i n
Vorst
Ganshoren
Elsene
Jette
Koekelberg
St-Jans-Molenbeek
St-Gillis
St-Joost-ten-Node
Schaarbeek
Ukkel
Watermael-Bosvoorde
St-Lambrechts-Woluwe
St-Pieters-Woluwe
TOTAAL

,,,
c i, •AUlteave
Subsidie
"

Percentage

85.500 69.000 80,70%
130.605 74.932 57,37%
69.000 39.050 56,59%
214.903 138.843 64,61%
76.505 45.500 59,47%
52.000 40.000 76,92%
34.580 28.200 81,55%
120.500 85.100 70,62%
83.700 43.145 51,55 %
287.100 203.100 70,74%
25.750
8.300 32,23 %
167.400 76.900 45,94%
209.150 132.895 63,54%
2.215.8681.405.095 63,41%

Vraag nr. 368 van de heer de Lobkowicz d.d. 12 September
1991 (Fr.) :
Verkoop van het Avijiplateaii.

Le conseil communal d'Uccle a pris la decision de vendre
pour un montant de 55 millions les 8 ha 29 a 72 ca du
« plateau Aviji» a la Societe uccloise du Logement aux fins d'y
construire des logements sociaux.

De Ukkelse gemeenteraad besliste over te gaan tot het
verkopen van de 8 ha 29 a 72 ca van het Avijiplateau voor een
bedrag van 55 miljoen aan de Ukkelse Maatschappij voor de
Huisvesting om er sociale woningen te bouwen.

J'aimerais savoir comment le Ministre-President apprecie
cette decision au regard de la reponse qu'il a bien voulu
fournir a ma question numero 48 publiee dans le numero 4 du
bulletin des « Questions et Reponses » du Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale.

Graag vernam ik of de Minister-Voorzitter het met deze
beslissing eens is, in het licht van het antwoord dat hi] gaf op
mijn vraag nr. 48 gepubliceerd in nr. 4 van «Vragen en
Antwoorden » van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Reponse : Depuis la reponse faite a 1'honorable membre a
sa question numero 48 du 20 fevrier 1990, le Conseil regional
de Bruxelles-Capitale a examine puis adopte 1'ordonnance
favorisant I'acces au logement moyen.

Aiitwoord: Sinds het antwoord dat aan het geachte lid
verstrekt werd op zijn vraag nummer 48 van 20 februari 1990
heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Raad de ordonnantie
houdende de bevordering van de toegang tot middelgrote
woningen onderzocht en goedgekeurd.

Par cette ordonnance, la Region a voulu se donner les
moyens de favoriser sur son territoire la production de
logements destines a ses habitants disposant de revenus
moyens, a fortiori done le developpement du pare de logement social.

Met deze ordonnantie wilde het Gewest zichzelf de middelen bieden om op zijn grondgebied de bouw van woongelegenheden bestemd voor diegenen onder zijn inwoners die over
een middelgroot inkomen beschikken, en dus a fortiori de
ontwikkeling van het sociale woningenpark te bevorderen.

La reponse precedente doit done, aujourd'hui, etre interpretee en dehors de 1'application de 1'ordonnance nouvellement adoptee.

Het vorige antwoord moet dus vandaag buiten het toepassingsgebied van de onlangs aangenomen ordonnantie gemterpreteerd worden.

Question n° 370 de M. de Lobkowicz du 12 septembre 1991
(Fr.):

Vraag nr. 370 van de heer de Lobkowicz d.d. 12 September
1991 (Fr.) :

Moratoire sur les ventes de pa.tnm.oine immobilier des
communes.

Moratorium van de verkoop van gemeentefjjk vastgoed.

Par sa circulaire du 18 avril 1990, le Ministre-President
demandait aux communes de lui faire parvenir un inventaire
de 1'ensemble des biens immobiliers leur appartenant.

In zijn omzendbrief van 18 april 1990, vroeg de MinisterVoorzitter aan de gemeenten hem een inventaris te bezorgen
van al de onroerende goederen in gemeentelijk bezit.

L'mventaire des biens pour lesquels existe un souhait
d'alienation devait parvenir a 1'Executif pour le 30 mai 1990.

De inventaris van de goederen die in aanmerking komen
voor eigendomsoverdracht diende bij de Executieve toe te
komen voor 30 mei 1990.
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Dans les 30 jours, des directives generales devaient etre
donnees par 1'Executif relativement aux eventuelles alienations.

De Executieve diende binnen de 30 dagen algemene richtlijnen te geven met betrekking tot eventuele eigendomsoverdrachten.

Pourrais-je avoir connaissance, sous forme de tableau, des
souhaits d'alienation de biens immobiliers de la part de
communes et de la suite que 1'Executif y a reservee a ce jour?

Zou ik kennis kunnen nemen van een overzicht van de
vanwege de gemeenten gewenste eigendomsoverdrachten van
vastgoed en van het gevolg dat de Executieve hieraan heeft
gegeven tot op heden ?

Le Ministre-President m'a deja communique ces renseignements a la date du 16 juillet 1990 en reponse a ma question
ecrite n° 130 du 26 juin 1990.

De Minister-Voorzitter decide mij deze inlichtingen reeds
mee op 16 juli 1990 in antwoord op mijn schriftelijke vraag
nr. 130 van 26 juni 1990.

U m'interesserait a present d'avoir ces renseignements
actualises.

Ik vernam nu graag de update van deze gegevens.

Par ailleurs, je voudrais connaitre 1'interpretation que
1'Executif apporte aux principes qui ont motive cette circulaire au regard du vote par le Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale de la proposition d'ordonnance visant a
favoriser 1'acces au logement moyen dans la mesure ou, par
definition, Papplication de 1'ordonnance entramera la vente
du patrimoine communal.

Bovendien zou ik graag vernemen weike interpretatie de
Executieve geeft aan de principes die aanleiding hebben
gegeven tot deze omzendbrief in het licht van het door de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad gestemde voorstel van ordonnantie houdende de bevordering van de toegang tot de
middelgrote woningen, voor zover de toepassing van deze
ordonnantie uiteraard aanleiding zai geven tot verkoop van
gemeentelijke eigendommen.

Reponse : J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre un releve des demandes introduites par les communes dans le cadre du moratoire sur les alienations des biens
constituant le domaine prive de leur patrimoine immobilier.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid een overzicht mee
te delen van de door de gemeenten ingediende aanvragen in
het kader van het moratorium op de vervreemdingen van
eigendommen die het private domein uitmaken van hun
onroerend patrimonium.

Le tableau ci-apres concerne les demandes introduites
depuis le 18 avril 1990 jusqu'au 8 novembre 1991.

De hierna weergegeven tabel betreft de van 18 april 1990
tot 8 november 1991 ingediende aanvragen.

Entrees
Ingediend
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Anderlecht
Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Bruxelles
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle
Warermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

24
3
—
22
3
15
6
2
5
7
2
12
6
15
3
4
11
6
17 &
163

En cours

Accord

Suspension

In behandeling Goedgekeurd Opgeschort
8
—
—
3
—
2
—
—
1
2
2
2
1
21

13
3
—
19
3
12
6
2
5
6
2
10
6
12
3
2
9
3
16
132

3
—
—
—
1
—
—
—
1
2
3
10

Anderlecht
Oudergem
Sint-Agatha-Berchem
Brussel
Etterbeek
Evere
Vorst
Ganshoren
Elsene
Jette
Koekelberg
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Gillis
Sint-Joost
Schaarbeek
Ukkel
Watermaal-Bosvoorde
St-Lambrechts-Woluwe
St-Pieters-Woluwe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

"' Dans ce nombre, 48 dossiers concernent des acquisitions,
des conventions de location ou des echanges.

* In dit aantal hebben 48 dossiers betrekking op aankopen,
huurovereenkomsten of uitwisselingen.

Le but de 1'instauration dudit moratoire etait d'assurer a
1'Executif une periode transitoire durant laquelle les mutations de proprietes ne menaceraient pas de maniere irreversible les objectifs, enonces dans la declaration de 1'Executif, de
production de logements et d'accueil des entreprises.

Het doel van de invoering van dit moratorium was de
Executieve een overgangsperiode te gunnen waarin de overdrachten van eigendommen niet op onomkeerbare wijze de
doelstellingen zouden in gevaar brengen die geuit werden in
de verklaring van de Executieve over het creeren van woongelegenheid en over opvangregelingen voor ondernemingen.

L'adoption de 1'ordonnance visant a favoriser 1'acces au
logement moyen rencontre un de ces buts.

De aanneming van de ordonnantie houdende de bevordering van de toegang tot middelgrote woningen komt tegemoet
aan een van deze doelstellingen.
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Question n° 377 de M. Drouart du 20 septembre 1991
(Fr.) :
La renovation d'immeiibles isoles.

Vraag nr. 377 van de heer Drouart d.d. 20 September 1991
(Fr.) :
Veraieuwiug van aUeenstaande gebouwea.

Dans sa reunion du 12 septembre 1991, 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale a pris la decision d'accorder une
subvention pour la renovation d'immeubles isoles situes 5153, chaussee de Forest a St-Gilles.

Op haar vergadering van 12 September 1991 besloot de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve een subsidie toe te
kennen voor de renovering van alleenstaande gebouwen op de
Vorstsesteenweg 51/53 in St-Gillis.

Le Ministre-President pourrait-il me dire pour quelle fonction ces batiments sont occupes actuellement et qui en est le
proprietaire ?

Zou de Minister-Voorzitter me kunnen zeggen voor weike
doeleinden deze gebouwen op dit ogenblik worden gebruikt
en wie de eigenaar is ?

Si ces batiments sont occupes par une societe, une association, un organisme ou un pouvoir public, aurait-il 1'amabilite
de me preciser lequel ?

Zou hij, indien deze gebouwen door een maatschappij, een
vereniging, een instelling of een openbaar bestuur worden
gebruikt, me kunnen zeggen wie het precies betreft ?

Le Ministre-President pourrait-il me fournir les criteres qui
ont permis d'accorder cette subvention a ces immeubles
plutot qu'a d'autres ?

Zou de Minister-Voorzitter me de criteria kunnen verschaffen die ertoe geleid hebben voor deze gebouwen, eerder dan
voor andere, deze subsidie toe te kennen?

Enfin, le Ministre-President pourrait-il me fournir le montant de la subvention et 1'article budgetaire qui s'y rapporte ?

Zou de Minister-Voorzitter me tenslotte het bedrag van de
subsidie kunnen meedelen, alsmede het begrotingsartikel
waarin dit is opgenomen ?

Repoase: L'immeuble appartient depuis longtemps a la
Regie fonciere de la commune de St-Gilles. 11 etait compose de
commerces aux rez-de-chaussees et de perils logements (3 ou
4 pieces) aux etages. L'immeuble etait depourvu des commodites modernes et necessitait des travaux de rehabilitation.

Aatwoord: Het gebouw behoort sinds ruime tijd toe aan
de Regie voor Grondbeleid van de gemeente Sint-Gillis. Het
bestond uit handelszaken op de benedenverdiepingen en uit
kleine woningen (3 of 4 vertrekken). Het gebouw had geen
modern comfort en was aan vernieuwbouw toe.

Par consequent, la demande communale de subventionnement des travaux correspondait parfaitement aux criteres
definis dans 1'arrete royal orgamque de la renovation d'immeubles isoles des communes et des CPAS du 8 fevrier 1980
modifie par 1'arrete royal du 20 novembre 1986, et le dossier
introduit par la commune a ete agree par arrete ministeriel du
23 octobre 1985.

De betoelagingsaanvraag van de gemeente voor het uitvoeren van werken beantwoordde dus volledig aan de criteria
bepaald in het koninklijk besluit van 8 februari 1980
houdende organisatie van de renovatie van gebouwen die
toebehoren aan gemeenten en OCMWs, gewijzigd door het
koninklijk besluit van 20 november 1986. Het door de
gemeente ingediende dossier werd op 23 oktober 1985 per
ministerieel besluit goedgekeurd.

II ne s'agissait pas a 1'epoque, d'accorder une subvention
pour ces immeubles plutot que pour d'autres batiments : les
credits disponibles etant suffisants, les dossiers introduits et
conformes a la reglementation ont ete acceptes.

Deze gebouwen kregen geen voorkeursbehandeling bij het
toekennen van de toelagen : aangezien er voldoende kredieten
beschikbaar waren, werden de conform de reglementering
ingediende dossiers goedgekeurd.

Le montant total de la subvention accordee, ajustee sur
base des decomptes finals des travaux et des frais d'etude
correspondants s'eleve a 39.276.776 F de subsides et
10.473.807 F d'avances recuperables a rembourser sans
interet en 10 ans. La decision de 1'Executif du 12 septembre
1991 pone sur la subvention de 17.785.583 F (14.041.776 F
de subsides et 3.743.807 F d'avances) qui intervient a titre
complementaire a la subvention initiate accordee en 1985
(25.235.000 F de subsides et 6.730.000 F d'avances). L'imputation budgetaire se realise a 1'article 16.22.63.04.08 du
budget regional.

De toegekende toelage, aangepast op grond van de eindafrekeningen der werken en van de overeenstemmende studiekosten, bedraagt in totaal 39.276.776 fr. aan subsidies en
10.473.807 fr. aan terugvorderbare voorschotten, renteloos
terugbetaalbaar in 10 jaar. De beslissing van de Executieve
van 12 September 1991 slaat op een toelage van 17.785.583
fr. (14.041.776 fr. subsidies en 3.743.807 fr. voorschotten).
Zij dient beschouwd te worden als een bijkomende toelage ter
aanvulling van deze toegekend in 1985 (25.235.000 fr.
subsidies en 6.730.000 fr. voorschotten). De uitgave wordt
geboekt op artikel 16.22.63.04.08 van de Gewestelijke begroting.

L'immeuble renove comprend :
au rez-de-chaussee :

Het gerenoveerde gebouw omvat:
op de benedenverdieping:

2

— 2 magasins de 50 m , 1'un est occupe par une librairie,
1'autre par un cabinet dentaire;
— un entrepot de 90 m2 utilise par un artisan confiseur.

— 2 handelszaken van 50 m2 (boekhandel en tandarts);

aux etages :

op de bovenverdiepingen:

— 17 appartements ( 4 x 1 chambre, 9 x 2 chambres et

— 17 appartementen ( 4 x 1 kamer, 9 x 2 kamers en

4 x 3 chambres).

— een opslagplaats van 90 m2, thans ingenomen door een
suikerbakker.

4 x 3 kamers).
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Question n° 389 de M. de Lobkowicz du 8 octobre 1991
(Fr.):
Formation en management communal. — Indemnite.
Une formation en management communal est organisee par
Ie Ministere de la Region bruxelloise et est destinee aux
membres definitifs de niveau 2 des administrations communaks.
Cette formation comporte trois annees d'etudes.
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Vraag nr. 389 van de heer de Lobkowicz d.d. 8 oktober 1991
(Fr.):

Managementopleiding voor gemeentepersoneel. — Vergoediag.
Door het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest wordt een opieiding in gemeentelijk management
georganiseerd, bestemd voor de vastbenoemden van niveau 2
in de gemeenteadministraties.
Deze opieiding wordt gespreid over drie jaar.

Un diplome de fin de cycle consacre la reussite des trois
annees.

Na deze drie jaar wordt als bekroning een diploma
uitgereikt.

Vous proposez a present aux communes d'accorder une
prime aux laureats a 1'issue de chaque annee d'etudes reussie.

U stelt nu de gemeenten voor, de laureaten na afloop van
elk jaar waarin ze slagen, een premie toe te kennen.

Le montant de cette prime devrait etre fixe comme suit:

- apres la premiere annee : 2.000 F (mensuel brut);
- apres la deuxieme annee : 3.000 F (mensuel brut);
- apres la troisieme annee : 10.000 F (mensuel brut).

Het bedrag van deze premie zou als volgt worden vastgelegd:
- na het eerste jaar : 2.000 fr. (bruto maandelijks);
- na het tweede jaar : 3.000 fr. (bruto maandelijks);
- na het derde jaar : 10.000 fr. (bruto maandelijks).

Ces montants etant lies a 1'indice pivot 138,01 et variant
conformement aux dispositions legales organisant un regime
de liaison a 1'indice des prix a la consommarion du Royaume
de certaines depenses du secteur public.

Deze bedragen worden aan spilindex 138,01 gekoppeld en
varieren overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de
koppeling aan de verbruiksprijzenindex van het Koninkrijk
van bepaalde uitgaven van de openbare sector.

Ne pensez-vous pas que cette situation pose un probleme de
nature financiere aux communes, puisque c'est la Region qui
suscite les candidatures des agents communaux, mais que ce
sont ces dernieres qui devront en assurer les consequences
financieres sans augmentation de leurs ressources ?

Meent u niet dat dit de gemeenten voor een financieel
probleem stelt, aangezien het Gewest de gemeentebeambten
tot kandidaatstelling aanspoort, maar de gemeenten de financiele gevolgen moeten dragen, zonder verhoging van hun
inkomsten.

D'autre part, ne pensez-vous pas qu'il existe un probleme
d'une autre nature puisqu'en fin de compte, des augmentations salariales seront accordees a des agents qui auront ere
choisis de maniere entierement discredonnaire, par les colleges des differentes communes, sans 1'appHcation de criteres
objectifs de selection, en se basant par exemple sur le role
linguistique du candidat ou son appartenance a un service
connaissant ou non des problemes de manque de personnel ?

Meent u bovendien niet dat er nog een ander probleem
opduikt aangezien er, per slot van rekening, salarisverhogingen zullen worden toegestaan aan ambtenaren en beambten
die door de colleges van de verschillende gemeenten op een
volkomen willekeurige manier werden gekozen, zonder objectieve selectiecriteria, bijvoorbeeld afgaand op de taalrol
waartoe de kandidaat behoort, of het feit dat hij in een dienst
werkt die al of niet met een personeelsgebrek kampt ?

Enfin, je souhaiterais vous demander si les montants des
augmentations salariales que vous indiquez sont obligatoires ?

Tot slot zou ik u willen vragen of de door u aangeduide
bedragen van de salarisverhogingen verplichtend zijn ?

Les communes peuvent-elles donner plus, peuvent-elles
donner moins ?

Mogen de gemeenten meer geven, of minder ?

Reponse: L'honorable membre trouvera ci-dessous la
reponse a sa question :

Aatwoord: Ik ben zo vrij het achtbare lid volgend antwoord te verstrekken :

1. Concernant les ressources financieres des communes :

1. Inzake de financiele hulpmiddelen van de gemeenten :

L'initiative de la Region repond a un besoin de formation
unanimement reconnu par les communes, davantage qu'elle
ne « suscite des candidatures ».

Het initiatief van het Gewest beantwoordt aan een noodzaak die unaniem door de gemeenten erkend wordt en die
groter is dan het aantal «kandidaturen waartoe aangezet
wordt».

D'autre part, la Region n'a pas invente le systeme des
primes de diplome, lequel existe dans nombre d'administrations, communales entre autres. II appartiendra a 1'Executif
d'examiner ces problemes financiers avec chaque commune,
notamment dans le cadre des plans de redressement.

Voorts ligt het Gewest niet aan de basis van het premiestelsel voor diploma's. Dit stelsel is in voege bij een groot aantal
administraties, onder andere bij de gemeentebesturen. De
Executieve zai deze financiele problemen met iedere gemeente
moeten onderzoeken, onder meer in het kader van herstelplannen.
240
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D'autre part, les discussions en cours et relatives au projet
de charte sociale permettront de degager, sur ces questions,
des accords precis avec toutes les communes conscientes de
leurs responsabilites ainsi que du caractere eminemment
rentable de leurs investissements en matiere de formation.

De thans gevoerde onderhandelingen met betrekking tot
het ontwerp van sociaal handvest zullen het bovendien
mogelijk maken over deze punten tot nauwkeurige akkoorden te komen met al de gemeenten die zich bewust zijn van
hun veranfwoordelijkheden en van het duidelifk winstgevend
karakter van hun investeringen inzake opieiding.

2. Le probleme que vous appelez celui du «choix discretionnaire» a fait 1'objet de nombreuses discussions avec les
secretaires communaux. Le dispositif retenu a precisement
pour effet d'eviter le caractere discretionnaire du choix :
candidatures volontaires, double selection, connaissance suffisante de la seconde langue.

2. Het probleem van de «willekeurige keuze» waarvan u
spreekt, werd in ruime mate behandeld ter gelegenheid van
vele discussies met de gemeentesecretarissen. Het systeem
waarvoor geopteerd werd, heeft juist tot gevolg dat een
willekeurige keuze uitgesloten is : vrijwillige kandidaturen,
dubbele selectie, voldoende kennis van de tweede landstaal.

En fin de compte, les criteres que vous evoquez dans votre
question ne paraissent pas davantage satisfaisants sur le plan
d'une politique de formation, le seui qui doive etre pris en
consideration a mes yeux.

De criteria die u suggereert in uw vraag lijken mi) zeker niet
beter geschikt voor een afdoend opieidingsbeleid. Dit laatste
is volgens mi] het enige waarmee rekening moet gehouden
worden.

3. Le terme «obligatoire» est inadequat dans un rapport
consensuel Region-communes. La circulaire est explicite sur
ce point.

3. De term «verplichtend» past niet in een verhouding
Gewest-gemeenten die op een consensus berust. De omzendbrief is expliciet op dit punt.

Un des objectifs de la Region consistant a harmoniser au
maximum des disposirifs dont la diversite a peu de sens a mes
yeux, il n'est pas souhaitable que les communes donnent
davantage ou donnent moins que ce qui est prevu a la
circulaire.

Aangezien een van de doelstellingen van het Gewest erin
bestaat tot een zo groot mogelijke eenvormigheid te komen in
de verschillende beschikkingen — een diversiteit van deze
beschikkingen heeft volgens mij trouwens weinig zin — is het
niet wensbaar dat gemeenten meer of minder geven dan
hetgeen voorzien is in de omzendbrief.

Question n° 395 de M. Drouart du 18 octobre 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 395 van de heer Drouart d.d. 18 oktober 1991
(Fr.) :

•

L'achat de vehicules automobiles a. destination des polices
comnwaales.

De aankoop van voertuigen voor de gemeentelijke politiekorpsen.

Dernierement, la presse nous a largement fait echo de
1'achat de vehicules automobiles par la Region a destination
des 19 polices communales.

Onlangs heeft de pers uitgebreid bericht over de aankoop
van voertuigen, door het Gewest, voor de 19 gemeentelijke
politiekorpsen.

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

Zou de heer Minister de volgende vragen willen beantwoorden ?

Combien de vehicules automobiles ont-ils ete achetes par la
Region dans cette operation a destination des polices communales ?

Hoeveel voertuigen heeft het Gewest voor de gemeentelij'ke
politiekorpsen aangekocht ?

Quelle fut la marque et que fut le modele choisi ?

Van welk merk en welk model ?

Qu'est-ce qui justifiait ces deux choix ?

Wat verantwoordt de keuze voor dit merk of dat model ?

Quelle repartition des vehicules automobiles par commune
a ete operee ? Selon quels criteres ?
Quel est le prix unitaire d'un vehicule ?

Hoeveel voertuigen heeft eike gemeente ontvangen? Volgens weike criteria is deze verdeling gebeurd ?
Hoeveel kost een wagen ?

Quel est le montant global de 1'operation et a quel poste
budgetau-e est-il affecte ?

Hoeveel heeft deze operatic in totaal gekost en op weike
begrotingspost staat ze ingeschreven ?

Reponse: J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de
1'honorable membre ce qui suit:

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee
te delen :

1. Au total quelque 65 vehicules ont ete acquis dans le
cadre de cette operation.

1. Er werden in totaal 65 wagens aangekocht in het kader
van deze operatie.

2. Les voitures selectionnees sont de la marque Renault
type Clio.

2. De gekozen wagens zip van het merk Renault type Clio.
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3. Le choix s'est porte sur des petites voitures de tourisme
car celles-ci cadrent le mieux avec 1'objectif de 1'operation, a
savoir un renforcement de la surveillance administrative
policiere par des auxiliaires de police. En ce qui concerne le
choix de la marque et le modele correspondant, la procedure
a ete confiee a 1'Office central des Fournitures. C'est cette
instance qui par le truchement d'une adjudication qui couvrait une annee entiere et qui etait valable pour plusieurs
administrations, a retenu la marque et le type de vehicule
precites.

3. Er werd gekozen voor lichte personenwagens omdat
deze het best kaderen in het doel van de operatic, namelijk een
verhoogd administratief politietoezicht door hulppolitieagenten. Wat de keuze betreft, werd de procedure toevertrouwd aan het Centraal Bureau voor Benodigdheden. In het
beoogde soort wagens, werd door deze instantie, via een
opdracht die over een gans jaar liep en geldig was voor een
groot aantal administraties, voormeld merk en type weerhouden.

4. Conformement a 1'arrete de 1'Executif du 6 decembre
1990 un montant global de 48.000.000 F a ete reparti parmi
les 19 communes pour la realisation d'investissements au
profit d'une surveillance administrative renforcee de la police
exercee par des agents de police. La cle de repartition etait
identique a celle reprise a 1'arrete royal du 27 septembre 1989
fixant les conditions d'octroi d'aide financiere de 1'Etat aux
communes pour 1'equipement de leurs corps de police.

4. Overeenkomstig het besluit van de Executieve d.d.
6 december 1990 werd een globaal bedrag van 48.000.000 fr.
verdeeld over de 19 gemeenten voor de realisatie van investeringen ten behoeve van een verhoogd administratief politietoezicht uitgeoefend door politieagenten. De verdeelsleutel
was identiek als deze opgenomen in het koninklijk besluit van
27 September 1989 tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder de gemeenten financiele hulp van de Staat kunnen
krijgen voor de uitrusting van hun politiekorps.

La dotation ainsi accord.ee etait en principe reservee a
raison de 60 % a 1'achat de voitures. Chaque conseil communal a done pris une decision en la matiere, d'ou il ressort que
chaque commune a selon son propre gre et en fonction du
prix demande, arrondi soit vers le haut, soit vers le bas le
nombre de voitures pouvant etre achete.

De aldus toegekende toelage was in principe voor 60 ten
honderd voorbehouden aan de wagens. Eike gemeenteraad
heeft dienaangaande een beslissing genomen. Uit deze beslissingen blijkt dat eike gemeente in functie van de opgegeven
prijs, het aantal wagens dat kan aangekocht worden naar
boven of naar beneden heeft afgerond, naar eigen keuze.

5. Avec 1'equipement special ces voitures coutent quelque
450.000 F piece, TVA comprise. Cet equipement est actuellement complete suivant les credits restants, par une deuxieme
batterie et un cable pour la radio de police au prix de
21.000 F piece.

5. Met inbegrip van de speciale uitrusting kosten de
wagens 450.000 fr. per stuk, B1W inbegrepen. Deze uitrusting wordt thans aangevuld naargelang de resterende kredieten met een tweede batterij en een kabel voor politieradio a
21.000 fr. per stuk.

6. Pour toute 1'operation qui comprenait egalement des
emetteurs-recepteurs, des velomoteurs et du materiel pour la
brigade du metro un montant de 50.000.000 de F a ete inscrit
a 1'article 63-67 de la section 32, Titre II, 4°'' partie du budget
regional 1990.

6. Voor de ganse operatie die tevens sloeg op zend- en
ontvangstapparatuur, motorfietsen en materiaal voor de
metrobrigade werd een bedrag van 50.000.000 fr. ingeschreven op artikel 63-67 van de sectie 32, Titel II, deel 4 van de
gewestbegroting van 1990.

Question n° 400 de M. de Lobkowicz du 25 novembre 1991

Vraag nr. 400 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 november
1991 (Fr.):

(Pr.) :

Carte de riverain dispensant d'alimenter les parcmetres.
Je lis dans la revue «Quartiers» du 15 octobre 1991 :

Buurtbewonerskaart ter vrijstelliag van betaling van de
parkeermeter.

In het tijdschrirt « Quartiers» van 15 oktober 1991 lees ik :

« Premiere bruxelloise en matiere de parking a Saint-Josse :
la «carte de riverain ». II s'agit d'eviter aux habitants qui ont
le malheur d'avoir un parcmetre devant chez eux de devoir
1'alimenter continuellement. Us pourront acquerir au prix de
250 francs une carte valable eternellement et les dispensant de
tout paiement... pour peu que le conseil communal se decide a
voter la redevance».

«Brusselse premiere inzake parkeergelegenheid te SintJoost: de «buurtbewonerskaart». Om te vermijden dat
buurtbewoners de parkeermeter voor hun deur voortdurend
moeten bijvullen wordt hen voor 250 frank een kaart
aangeboden. Deze eeuwig geldige kaart stelt volledig vrij van
van betaling... tenminste als de gemeenteraad beslist de
retributie goed te keuren».

Comment appreciez-vous, en votre qualite de pouvoir de
tutelle de cette commune, la legalite d'une telle initiative ?

Wat vindt u, in uw hoedanigheid van toezichthoudende
overheid, van de wettelijkheid van dit initiatief?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
qu'il s'agit d'une deliberation communale de Saint-Josse-tenNoode du 3 juillet 1991 instaurant un reglement relatif au
stationnement residentiel.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat
het hier gaat om de gemeenteraadsbeslissing van Sint-Joostten-Node van 3 juli 1991 die een reglement met betrekking
tot het residentieel parkeren invoerde.

L'article 1" dudit reglement prevoit que dans routes les rues
du territoire communal munies de compteurs de stationnement, les titulaires d'une carte de riverain peuvent beneficier
de la gratuite du stationnement pour une duree maximum de
24 heures.

Artikel 1 van het reglement voorziet dat in alle straten op
het gemeentelijk grondgebied uitgerust met parkeermeters, de
houders van een bewonerskaart gratis mogen parkeren met
een maximumduur van 24 uur.
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— la circulaire ministerielle du 1" juin 1984 relative au
stationnement residentiel (Moniteur beige du 28 juin
1984).

Deze beslissing vindt zijn wettelijke grondslag m :
— artikel 27.3.1 van de gecoordineerde wet van 16 maart
1968 betreffende de politie in het wegverkeer;
— het ministerieel besluit van 1 juni 1984 waarbij de
personen die de kaart van bewoner kunnen bekomen en
de overheid die bevoegd is om deze kaart af te leveren
worden aangeduid en waarbij het model alsook de
modaliteiten van afgifte en gebruik ervan worden
bepaald;
— de ministeriele omzendbrief van 14 juni 1984 betreffende
het residentieel parkeren (Belgisch Staatsblad van 28 juni
1984).

Cette deliberation n'a pas fait 1'objet d'une mesure de la
tutelle administrative.

Deze beslissing heeft niet het voorwerp uitgemaakt van een
toezichtsmaatregel.

Question n° 401 de M. de Lobkowicz du 31 octobre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 401 van de heer de Lobkowicz d.d. 31 oktober
1991 (Fr.) :

Cette deliberation trouve son fondement legal dans :
— la loi relative a la police de la circulation routiere,
coordonnee Ie 16 mars 1968, notamment 1'article 27.3.1;
— 1'arrete ministeriel du 1° juin 1984 designant les personnes
qui peuvent obtenir la carte de riverain, ainsi que 1'autorite habilitee a delivrer cette carte et en determinant Ie
modele ainsi que les modalites de delivrance et d'utilisation;

Anaulatioa par la tutelle de certains articles de reglementstarifs communaux sur I'afGchage public.

AfschafBng door de toezichthoudende overbeid van sommige artikelen uit de gemeentelijke belastingsreglementen
inzake openbare aanplakking.

II me revient que 1'Executif annule certains articles de
reglements-tarifs communaux sur 1'affichage public, prive et
associatif qui prevoient des majorations des montants des
taxes prevues a 1'encontre des debiteurs defaillants.

Ik verneem dat de Executieve sommige artikelen uit de
gemeentelijke belastingsreglementen inzake openbare, priveof aanplakking door verenigingen afschaft. Deze reglementen
bepalen dat voor de debiteuren die in gebreke blijven de
belastingsbedragen worden verhoogd.

Considerant que ces articles constituent une sanction pour
Ie contribuable, 1'Executif se base sur 1'article 8 de la loi du
29 avril 1919 pour dire que seules les fraudes, tentatives de
fraude et contravention en matiere de reglements-taxes peuvent etre sanctionnees. L'Executif ajoute qu'une doctrine et
une jurisprudence unanimes estiment qu'un paiement tardif,
voire meme une absence de paiement ne constitue pas une
infraction au sens de la loi, ce qui lui permet de conclure qu'en
cas de non-paiement d'une taxe, seuls des interets de retard
peuvent etre exiges et que les articles incrimines violent la loi.

Overwegend dat deze artikelen de belastingsplichtige straffen, baseert de Executieve zich op artikel 8 van de wet van
29 april 1919 om te zeggen dat alleen de fraudeurs, degenen
die fraude trachten te plegen en de overtreders van de
belastingsreglementen kunnen worden gestraft. De Executieve voegt eraan toe dat uit een eensgezinde doctrine en
jurisprudentie blijkt dat een laattijdige betaling, en zeifs nietbetaling, geen inbreuk is volgens de wet, waaruit zij besluit
dat, in geval van niet betaling van een belasting, alleen
nalarigheidsinteresten kunnen worden geeist en dat de
gelaakte artikelen een schending van de wet zijn.

Je ne puis que regretter 1'attitude discriminatoire des
services du Ministere de la Region bruxelloise qui refusent
aux communes de recuperer les frais administratifs encourus
aupres des mauvais payeurs, alors qu'elle meme Ie fait lorsque
des prestations ne sont pas payees en temps opportun et
egalement lors des paiements en retard en ce qui concerne la
taxe PSU.

Ik betreur ten zeerste de discriminerende houding van de
diensten van het Ministerie van het Brusselse Gewest die
weigeren de gemeenten de opgelopen administratieve kosten
bij de slechte betalers te laten recupereren, aangezien ze dit
wel zeif doet wanneer belastingen niet tijdig worden betaald
en ook wanneer de belasting op de stadsveiligheid en -reinheid niet tijdig wordt betaald.

Pouvez-vous me dire comment vous jusdfiez les pratiques
decrites au paragraphe precedent au regard de la loi, de la
doctrine et de la jurisprudence que vous invoquez vous-meme
a 1'encontre des communes ?

Kunt u me zeggen hoe u de in de vorige paragraaf
aangehaalde praktijken rechtvaardigt vanuit de wet, de
doctrine en de jurisprudentie die u zeif tegenover de gemeenten inroept ?

Repoase : J'ai 1'honneur d'attirer 1'attendon de 1'honorable
membre sur la situation particuliere dans laquelle 1'Agglomeration bruxelloise se trouve en tant qu'institution.

Autwoord: Ik heb de eer het geachte lid te wijzen op de
bijzondere toestand waarin de Brusselse Agglomeratie zich als
instelling bevindt.

En theorie 1'Agglomeration est un pouvoir subordonne du
meme ordre que les communes qui la composent. En realite
ses attributions sont exercees par les organes regionaux.
Ainsi, les reglements-taxes sont approuves par Ie Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale.

In theorie is de Agglomeratie een ondergeschikt bestuur van
dezelfde orde als de gemeenten waaruit ze is samengesteld. In
realiteit worden haar bevoegdheden echter uitgeoefend door
de gewestelijke organen. Zo worden de belastingreglementen
van de Agglomeratie goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

En outre, je peux informer 1'honorable membre que 1'article
56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomerations
et les federations de communes n'est plus applicable a
Pagglomeration bruxelloise depuis Ie 1" janvier 1989, et ceci
en vertu de 1'article 59 de la loi speciale du 12 janvier 1989
relative aux institutions bruxelloises. Depuis lors, 1'Executif
n'a plus de competence de tutelle a 1'egard des reglementstaxes de 1'Agglomeration.

Daarenboven kan ik het geachte lid meedelen dat artikel 56
van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de
agglomeraties en federaties van gemeenten sedert 1 januari
1989 niet meer van toepassing is op de Brusselse agglomeratie, en dit krachtens artikel 59 van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.
Sedertdien heeft de Executieve geen toezichtsbevoegdheden
meer op de belastingreglementen van de Agglomeratie.
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Vraag nr. 402 van de heer Debry d.d. 31 oktober 1991
(Pr.):
De inveataris van de gemeentelijke onroerende goederen.

Les inventaires des biens immobiliers communaux.
En reponse a une question orale que je vous ai posee ce
13 juin, vous nous avez appris que toutes les communes, a
1'exception de la ville de Bruxelles, avaient rentre 1'inventaire
demande par la circulaire du 18 avril 1990.

Op mijn mondelinge vraag van 13 juni jongstleden antwoordde u ons dat, behalve stad Brussel, alle gemeenten de
inventaris hadden bezorgd waarom verzocht in de omzendbriefvan 18 april 1990.

Le Ministre pourrait-il nous communiquer les donnees
globales de ces inventaires ? Concretement, est-il possible de
disposer des chiffres commune par commune (en distinguant
les proprietes des communes elles-memes, des CPAS ou des
regies foncieres) ?

Zou de Minister ons de globale gegevens van deze inventarissen kunnen meedelen? Is het concreet mogelijk om voor
eike gemeente de cijfers mee te delen (hierbij een onderscheid
makend tussen de goederen van de gemeente zeif, deze van de
OCMWs of van de grondregien) ?

Reponse: L'honorable membre trouvera ci-dessous un
tableau reprenant, commune par commune, le nombre de
proprietes que celles-ci et les CPAS ont mentionne dans les
inventaires des biens immobiliers du domaine prive, fournis
suite a la circulaire du 18 avril 1990.

Antwoord: Het geachte lid vindt hieronder een tabel
weike, gemeente per gemeente, het aantal eigendommen
herneemt weike zij en het OCMW hebben vermeld in de
inventarissen der onroerende goederen van het private
domein, geleverd volgens de circulaire van 18 april 1990.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Anderlecht
Auderghem
Berchem-Sainte-Agathe
Bruxelles
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle
Watermael-Boitsfort
'Woluwe-Saint-Lambert
Woluwe-Saint-Pierre

Commune

CPAS

840
23
72
1.131
92
375
176
57
198
85
33
205
86
118
50
40
120
141
71

20
4
7
398
91
2
19
1
16
7
17
9
18
30
20
2
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Anderlecht
Oudergem
Sint-Agatha-Berchem
Brussel
Etterbeek
Evere
Vorst
Ganshoren
Elsene
Jette
Koekelberg
Sint-Jans-Molenbeek
Smt-Gillis
Sint-Joost-ten-Node
Schaarbeek
Ukkel
Watermaal-Bosvoorde
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe

Gemeente

OCMW

840
23
72
1.131
92
375
176
57
198
85
33
205
86
118
50
40
120
141
71

20
4
7
398
91
2
19
1
16
7
17
9
18
30
20
2
6

Question n° 404 de M. de Lobkowicz du 5 novembre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 404 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 november
1991 (Fr.) :

Prime de rattrapage pour le personnel communal dans le
cadre des negociations sectorielles 1990.

Inhaalpremie voor het gemeentepersoneel in het kader van
de sectoriefe onderhandelingen 1990.

Vous indiquez dans votre circulaire du 22 aout dernier :

In uw omzendbrief van 22 augusfus jongstleden meldt u :

«... par protocole signe le 27 juin 1991, il est recommande
aux communes de la Region de Bruxelles-Capitale d'octroyer
une prime de 14.000 francs, toutes charges comprises, au
personnel communal entrant en ligne de compte pour 1'application de cet accord et ce a partir du 1° septembre 1991, a
charge de leur budget 1991, en guise de prime de rattrapage
dans le cadre des negociations sectorielles 1990. I/incidence
budgetaire de cet avantage complementaire ne peut porter
prejudice aux equilibres financiers des communes et en
particulier a 1'execution des plans de gestion auxquels ces
pouvoirs locaux sont, le cas echeant, soumis».

«... bij protocol ondertekend op 27 juni 1991, wordt aan de
gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest aanbevolen om aan het gemeentepersoneel dat valt onder de toepassing van dit comite, een premie van 14.000 fr., alle lasten
inbegrepen, toe te kennen op 1 September 1991, ten laste van
hun begroting 1991, bij wijze van inhaalpremie in het kader
van de sectoriele onderhandelingen 1990. De budgettaire
weerslag van dit bijkomend voordeel mag het financieel
evenwicht van de gemeenten — en inzonderheid de uitvoering
van de beheersplannen waaraan de plaatselijke besturen in
voorkomend geval onderworpen zijn — niet in het gedrang
brengen.»

Pouvez-vous me dire, pour chaque commune, a combien
vous estimez 1'impact budgetaire de cette mesure ?

Kunt u me voor eike gemeente zeggen op hoeveel u de
gevolgen voor de begroting schat ?
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Comment est-ce que les communes pourraient appliquer
cette mesure sans porter prejudice, comtne yous Ie leur
demandez, a 1'execution de leurs plans de gestion pluriannuels
d'autant plus que vous dites vous-meme dans votre circulaire
du 25 septembre dernier :

Hoe kunnen de gemeenten deze maatregel toepassen zonder, zoals u hen vraagt, de uitvoering van meerjarenplannen
in het gedrang te brengen, te toeer daar u in uw omzendbrief
van 25 September jongstleden zeif stelt:

«L'examen des plans pluriannuels de gestion 1990-19911992 montre que 1'evolutJon globale des finances communales demeure tres preoccupante » ?

«Een onderzoek van de meerjarige beheersplannen 19901991-1992 toont aan dat de globale evolutie van de gemeentefinancien zeer zorgwekkend blijft» ?

Reponse : En reponse a sa question, j'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre que dans Ie cadre de 1'autonomie
communale, les autorites communales sont competentes pour
mener leur politique du personnel ainsi que leur politique
financiere. II est de ce fait possible qu'une administration
communale accorde entierement Ou partiellement les avantages vises a son personnel moyennant des compensations
financieres, de sorte que I'equilibre global soit maintenu.

Antwoord: In antwoord op zijn gestelde vraag heb ik de
eer het geachte lid mee te delen dat de gemeentelijke
autorjteiten in het kader van de gemeentelijke autonotnie
bevoegd zijn om hun personeelsbeleid te voeren, evenals hun
financiele politiek. Zo is het mogelijk dat een gemeentebestuur de beoogde voordelen, geheeTofgedeeltelijk toekent aan
zijn personeel mits compensaties op financieel vlak, zodat het
globale evenwicht verzekerd blijft.

II ne revient pas a 1'autorite de tutelle d'etablir un controle
prealable sur ce plan. II apparait des lors premature de vouloir
anticiper la decision individuelle des conseils communaux en
la matiere. Le cout total maximum de ces avantages vous a ere
communique en reponse a votre question n" 394 du 9 octobre
1991.

Het komt niet aan de toezichthoudende overheid toe op dat
vlak een voorafgaand toezicht in te stellen. Het lijkt dan ook
voorbarig om vooruit te lopen op de individuele beslissing
van de gemeenteraden ter zake. De totale maximumkost van
deze voordelen werd u meegedeeld in antwoord op uw vraag
nr. 394 van 9 oktober 1991.

Question n° 405 de M. de Lobkowicz du 5 novembre 1991
(Pr.):

Vraag nr. 405 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 november
1991 (Fr.) :

Protection des droits des foacdonnaires neerlandophones a
participer aux cows de management communal.

Bescherming van de rechten van de Nederlandstalige
ambtenaren om dee! te nemen aan de cursus gemeentelijk
management.

Votre circulaire du 27 septembre 1991 relative aux cours
de management communal dispenses par 1'Institut regional de
formation en cours de creation dispose que :

Uw omzendbrief van 27 September 1991 betreffende de
cursus gemeentelijk management die wordt gegeven door het
Gewestelijk Opieidingsinstituut bepaalt dat:

ale choix des candidats a ces cours est effectue par le
College sur proposition du secretaire communal, toutes les
candidatures etant, par ailleurs, soumises au College. II doit
repondre dans toute la mesure du possible aux conditions
suivantes :
— presentation du double de candidats par rapport au quota
fixe annuellement pour chaque commune, par la Region
ou par 1'Institut:
— indiquer un ordre de priorite motive des candidats ».

«het College de kandidaten voor deze cursus kiest op
voordracht van de gemeentesecretaris, de kandidaatstellingen
worden overigens alle aan het College voorgelegd. De keuze
moet in de mate van het mogelijke aan de volgende voorwaarden beantwoorden:
— voordracht van het dubbel van de kandidaten in verhouding tot het jaarlijks voor eike gemeente door het Gewest
of het Instituut vastgestelde quota;
— een gemotiveerde rangorde van de kandidaten vermelden».

Sachant que tous les colleges bruxellois sont a majorite
francophone et que surtout certains sont a majorite PS ou
FDF, ne pensez-vous pas qu'il y a un risque de voir certaines
communes ne designer que des candidats francophones au
mepris des droits legitimes des fonctionnaires neerlandophones ?

Vreest u niet, aangezien alle Brusselse schepencolleges een
Franstalige meerderheid hebben en vooral aangezien sommige
een PS- of een FDF-meerderheid hebben, dat sommige
gemeenten ehkel Franstalige kandidaten zullen aanwijzen,
ondanks de wettelijke rechten van de Nederlandstalige ambtenaren ?

Si ce cas venait a se presenter, comment pourriez-vous le
resoudre sans contrevenir aux termes de votre propre circulaire ?

Hoe zou u, indien dit geval zich voordoet, dit kunnen
opiossen zonder uw omzendbrief te overtreden ?

Reponse : La reponse a la question de 1'honorable membre
a deja fait 1'objet d'une explication de principe quant aux
orientations de 1'Executif en matiere de selection des candidats francophones et neerlandophones (question ecrite n° 190
de Monsieur le Conseiller regional Walter Vandenbossche, du
24 septembre 1990).

Antwoord: De vraag van het achtbare lid heeft reeds het
voorwerp uitgemaakt van een antwoord waarbij de orienteringen van de Executieve inzake de selectie van Franstalige of
Nederlandstalige kandidaten op ondubbelzinnige wijze geformuleerd werden (schriftelijke vraag nr. 190 van 24 September
1990, gesteld door de heer Walter Vandenbossche, Hoofdstedelijk Raadslid).

Le cas de figure que vous evoquez est aborde par 1'Executif
selon les memes orientations sur lesquelles je ne pense pas
devoir revenir en detail.

Voor het geva! dat u aanhaalt gelden dezelfde orienteringen
van de Executieve. Ik meen dus dat ik hier niet in detail moet
op terugkomen.
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Par ailleurs, les communes sont responsables de leur chdix
en cette matiere comme en toutes les autres. Le souci regional
de respecter de justes proportions entre les communautes
briixelloises etant ce qu'il est, toute difficulte concrete devra
etre evoquee avec chaque commune ou il apparattrait des
difficultes de selection de cet ordre.

Voorts zijn de gemeenten ook hier verantwoordelijk voor
de keuze die ze maken. Aangezien het de bekommernis van
het Gewest is een juiste verhouding tussen de Brusselse
gemeenschappen te doen naleven, zai in voorkomend geval
iedere selectiemoeilijkheid van die aard met iedere gemeente
moeten nagegaan worden.

J'ai deja affirme en maintes circonstances la volonte de
1'Executif de traiter cette matiere de facon equitable sans que
cette equite doive necessairement se traduire en cle de
repartition rigide. La reussite de cette politique fera 1'objet, a
terme, des appreciations que vous jugerez appropriees.

Reeds meermaals heb ik uiting gegeven aan de wil van het
Gewest om deze materie rechtmatig te behandelen, zonder dat
hiervoor noodzakelijkerwijze een strenge verdeelsleutel moet
toegepast worden. Op termijn zult u het welslagen van dit
beleid op zijn juiste waarde kunnen beoordelen.

Question n" 406 de M. de Lobkowicz du 5 novembre 1991
(Fr.):

Vraag nr. 406 van de heef de Lobkowicz d.d. 5 november
1991 (Fr.) :

Disposition relative a la participation Snanciere des communes aux cows de management communal.

Beschildking betreffende de Gnandele bijdrage van de
gemeenten aan de cursus gemeentelijk management.

Pour chaque candidat selectionne au cycle de base des cours
de management communal dispenses par 1'Institut regional de
formation en cours de creation, la commune versera a la
Region une participation aux frais de 20.000 F.

De gemeente zat het Gewest een bijdrage in de onkosten ten
bedrage van 20.000 fr. overmaken voor eike kandidaat die
wordt gekozen voor de basiscyclus van de cursus gemeentelijk
management die wordt gegeven door het hoofdstedelijk
opieidingsinstituut dat wordt opgericht.

Pourrais-je connaitre le cout reel auquel vous estimez ces
cours et, par voie de consequence, le montant de ['intervention ou du benefice regional ?

Mag ik van u vernemen op hoeveel de werkelijke kostprijs
van deze cursus wordt geschat, en bijgevolg, hoeveel de
gewestelijke bijdrage of winst bedraagt ?

Reponse: L'honorable membre trouvera ci-dessous la
reponse a sa question :

Antwoord: Hieronder vindt het achtbare lid het antwoord
op zijn vraag :

1. Cout reel global:
Cycle I - annee 1 : 5.911.000 F
Cycle I — annee 2 : 5.363.000 F
Cycle II - annee 1 : 5.363.000 F

1. Globale reele kostprijs :
Cyclus I - jaar 1 : 5.911.000 fr.
Cyclus I - jaar 2 : 5.363.000 fr.
Cyclus 11 - jaar 1 : 5.363.000 fr.

2. Moyennes par etudiant et apres deduction des participations communales:
Cycle I - annee 1 : 177.000 F
Cycle I - annee 2 : 248.000 P
Cycle II - annee 1 : 160.000 F

2. Gemiddelde kostprijs na aftrek van de gemeentelijke
bijdragen :
Cyclus I - jaar 1 : 177.000 fr.
Cyclus I - jaar 2 : 248.000 fr.
Cyclus II - jaar 1 : 160.000 fr.

II faut tenir compte d'une surevaluadon du cout reel en
raison des charges dues a 1'amortissement du materiel informatique.

Er dient rekening gehouden te worden met een te hoge
schatting van de reele kostprijs ingevolge de lasten die
voortvloeien uit de afschrijving van het informaticamaterieel.

Question n" 410 de M. Vandenbossche du 13 novembre 1991
(N.):

Vraag nr. 410 van de heer Vandenbossche d.d. 13 november
1991 (N.)':

Le bilinguisme de motions en seance du conseil communal.

De tweetaligheid van motes tijdens gemeenteraadszittingen.

La loi admet qu'en seance du conseil communal, un
conseiller depose une proposition de motion ou une declaration dans sa langue.

Tijdens de gemeenteraadszitting is het wettelijk toegelaten
dat een raadslid een voorstel van mode of verklaring neerlegt
in zijn eigen taal.

Toutefois, les conseillers dont ce n'est pas la langue ne
peuvent etre censes comprendre ce document et pouvoir en
prendre connaissance.

Er kan echter niet worden verondersteld dat de anderstalige
raadsleden dit document begrijpen en hiervan kunnen kennis-

Le Ministre-President peut-il me dire si le budget communal doit prevoir les mesures necessaires pour assurer, pendant
les seances publiques du conseil communal, la traduction de
tels actes ou documents deposes pendant ou avant la seance
publique ?

Kan de heer .Minister-yoorzitter mij laten weten of de
gemeentelijke begrodng de nodige voorzieningen dient te
treffen ten einde tijdens de openbare vergaderingen van de
gemeenteraad voor de nodige vertaling te zorgen van dergelijke akten of documenten weike ter openbare vergadering,
dan wel voor de openbare vergadering worden neergelegd ?
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Le Ministre-President controle-t-il la legalite des motions et
autres documents qui ne sont pas traduits comme la loi le
stipule ?

Houdt de Minister-Voorzitter toezicht op de wettelijkheid
van de moties en andere documenten weike niet op legale
wijze worden vertaald ?

Repoase: J'ai 1'honneur d'mformer 1'honorable membre
que le probleme du bilinguisme des motions, qui sont
deposees tant au cours de la seance publique qu'avant celle-ci,
n'est pas regi expressement par la legislation linguistique.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
het probleem van de tweetaligheid van de moties, weike ter
openbare vergadering, dan wel voor de openbare vergadering
worden neergelegd, niet uitdrukkelijk geregeld wordt door de
taalwetgeving.

Afin de dormer une reponse correcte a cette question, il sera
demande, conformement a 1'article 61, § 2, des lois coordonnees sur 1'emploi des langues en matiere administrative, un
avis a la Commission permanente de Controle linguistique.

Ten einde een correct antwoord op deze vraag te formuleren zai overeenkomstig artikel 61, § 2, van de gecoordineerde
wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht om advies gevraagd worden.

L'honorable membre en sera directement informe.

Het geachte lid zai van dit advies rechtstreeks op de hoogte
gebracht worden.

Quesdon n" 412 de M. Cauwelier du 19 novembre 1991
(N.):

Vraag nr. 412 van de heer Cauwelier d.d. 19 november
1991 (N.):

Le detacbement de miliciens daas des Cabinets ministeriels.

De detachering van miliciens naar ministeriele Kabinetten.

La presse neerlandophone s'est recemment emue du detachement d'un milicien, par ailleurs chanteur connu, au
Cabinet d'un Ministre de la Communaute flamande.

In de Nederlandstalige pers is er onlangs enige deining
ontstaan over de detachering van een milicien, tevens een
bekende zanger, naar een Kabinet van een Vlaamse
Gemeenschapsminister.

Le Ministre communautaire L. Van den Bossche, interroge
a ce sujet par plusieurs membres du Vlaamse Raad, a repondu
notamment ce qui suit: «Je puis vous informer que chaque
membre de 1'Executif flamand a recours, en permanence ou
non, a la possibilite offerte a chaque Cabinet ministeriel
d'engager un milicien ».

Door meerdere leden van de Vlaamse Raad hierover
ondervraagd, antwoordt Gemeenschapsminister L. Van den
Bossche onder meer het volgende : «Ik kan meedelen dat elk
lid van de Vlaamse Executieve al dan niet permanent een
beroep doet op de mogelijkheid om een milicien per ministerieel Kabinet op te nemen ».

Je souhaiterais que le Ministre-President m'informe de
1'etat de la question en Region bruxelloise.

Ik zou het op prijs stellen van de Minister-Voorzitter te
vernemen wat ter zake de stand van zaken is in het Brusselse
Gewest.

1. La possibilite de recruter un milicien par Cabinet
ministeriel est-elle egalement d'applicarion dans la Region
bruxelloise ?

1. Geldt ook in het Brusselse Gewest de mogelijkheid om
een milicien op te nemen in elk ministerieel Kabinet ?

2. Le cas echeant, dans queue mesure les divers Cabinets
de 1'Executif bruxellois ont-ils fait usage de cette possibilite
pour les annees 1989, 1990 et 1991 ?

2. In hoever werd desgevallend van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt door de diverse Kabinetten van de Brusselse
Executieve in de jaren 1989, 1990 en 1991 ?

3. Ces miliciens ont-ils percu, pour les taches qui leur ont
ete confiees, d'autres indemnites que leur solde ?

3. Ontvangen deze miliciens voor de hun toegewezen
taken bijkomende vergoedingen buiten de soldij ?

Repoase : Je confirme a 1'honorable membre que la Region
de Bruxelles-Capitale, au meme titre que les autres Executifs,
a la possibilite de recourir au detachement de miliciens au sein
de ses Cabinets ministeriels.

Antwoord: Ik bevestig het achtbare lid dat de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve, zoals de andere Executieve, de
mogelijkheid heeft miliciens te detacheren naar haar ministeriele Kabinetten.

Les Cabinets de 1'Executif bruxellois, dans leur grande
majorite, ont utilise les services de miliciens au cours des
annees 1989-1990 et 1991.

Het merendeel van de Kabinetten van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve hebben gedurende de jaren 1989, 1990
en 1991 gebruik gemaakt van de diensten van dienstplichtigen.

Ces miliciens ne touchent aucune indemnite en dehors de
leur solde pour les taches qui leur sont devolues.

Deze dienstplichtigen ontvangen buiten hun soldij geen
enkele bezoldiging voor de hen toegewezen taken.

Question n° 413 de M. Vandenbossche du 19 novembre 1991
(N.):

Vraag nr. 413 van de heer Vandenbossche d.d. 19 november
1991 (N.) :

Droit de regard des conseillers en matiere de composition
de dossiers en vue de la preparation d'un conseil communal.

van dossiers ter voorbereiding van een gemeenteraad.

L'article 84 de la nouvelle loi communale stipule qu'«aucun acte, aucune piece concernant 1'administration, ne peut
etre soustrait a 1'examen des membres du conseil».

Artikel 84 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat «geen
akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de raadsleden worden onttrokken".

Inzagerecbt gemeenteraadsleden inzake de samenstelling
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Dans un certain nombre de communes, de nombreux
problemes se posent en ce qui concerne 1'interpretation de
cette disposition et en particulier en ce qui concerne la
composition des dossiers qui peuvent etre consultes par les
conseillers en preparation d'un conseil communal.

In een aantal gemeenten stellen zich heel wat problemen in
verband met de interpretatie van deze bepaling en meer
bepaald betreffende de samenstelling van de dossiers die ter
voorbereiding van een gemeenteraad ter inzage van de
gemeenteraadsleden worden gelegd.

1. Une administration communale peut-elle, apres que les
conseillers ont recu la convocation d'un prochain conseil
communal, encore apporter des modifications a la composition des dossiers qui peuvent etre consultes a la maison
communale par les conseillers ?

1. Mag een gemeentebestuur, nadat de raadsleden de
oproepingen voor een komende gemeenteraad hebben ontvangen, nog wijzigingen aanbrengen in de samenstelling van
de dossiers die in het gemeentehuis voor de gemeenteraadsleden ter inzage worden gelegd ?

2. Si tel est Ie cas, une administration communale peut-elle
des lors, pendant la periode comprise entre la reception de la
convocation et la date du conseil communal, ajouter aux
dossiers des pieces ou des documents qui datent d'avant la
reception de la convocation ?

2. Zo ja, is het een gemeentebestuur dan ook toegestaan in
de periode tussen de ontvangst van de oproeping en de datum
van de gemeenteraad stukken of documenten aan de dossiers
toe te voegen die dateren van voor de ontvangst van de
oproeping ?

3. Une administration communale est-elle tenue de dresser
un inventaire des pieces ou documents figurant dans ces
dossiers ?

3. Is een gemeentebestuur verplicht een inventaris op te
maken van de in deze dossiers opgenomen stukken of
documenten ?

4. Quels sont les moyens dont disposent les conseillers
lorsqu'ils constatent, a la seance meme du conseil communal,
la presence dans les dossiers de pieces ou de documents qui
n'y etaient pas lorsqu'ils ont exerce leur droit de regard ?

4. Over weike middelen beschikken gemeenteraadsleden
wanneer zij vaststellen dat op de gemeenteraadszitting zeif in
de dossiers stukken of documenten aanwezig zijn die niet
aanwezig waren toen zij him inzagerecht uitoefenden ?

Repoase: En principe, Ie dossier doit deja etre completement constitue avant que les membres du conseil communal
recoivent leur convocation. II est toutefois toujours possible
d'y ajouter des pieces ou documents apres la date de la
convocation, par exemple lorsqu'il s'est produit des faits
nouveaux.

Aatwoord : In principe moet het dossier reeds volledig zijn
samengesteld, alvorens de gemeenteraadsleden hun oproeping
krijgen. Het is evenwel altijd mogelijk dat na de datum van
oproeping er nog stukken of dokumenten dienen toegevoegd
te worden, bijvoorbeeld omdat zich nieuwe feiten hebben
voorgedaan.

Pour Ie moment, il n'existe aucune obligation legale de
constituer un inventaire du dossier meme si celle-ci est
souhaitable.

Er bestaat vooralsnog geen wettelijke verplichting om een
inventaris van het dossier samen te stellen doch dit is wel aan
te bevelen.

Les prerogatives des membres du conseil ne sont pas
enfreintes lorsque les pieces manquantes dans Ie dossier ne
contiennent pas d'informations essentielles pour prendre la
decision.

De prerogatieven van de raadsleden zijn niet geschonden
wanneer de in het dossier ontbrekende stukken geen informatie bevatten die essentieel is voor de te nemen beslissing.

Si toutefois, lors de la seance, il apparait que de nouveaux
elements sont essentiels pour prendre la decision. Ie membre
du conseil peut alors requerir que 1'ordre du jour dont il n'a
pu examiner Ie dossier conformement a 1'article 84 de la
NLC, soit postpose.

Indien evenwel bij de raadszitting vastgesteld wordt dat er
nieuwe stukken aanwezig zijn die essentieel zijn voor de te
nemen beslissing, dan kan het raadslid verzoeken om het
agendapunt, waarvan hij het dossier overeenkomstig artikel
84 NGW niet heeft kunnen inzien, te verdagen.

En deuxieme lieu, Ie membre du conseil peut demander a
1'autorite de tutelle la suspension ou 1'annulation de la
decision qui a nui a ses prerogatives. Le membre concerne
devra alors demontrer dans quelle mesure les pieces manquantes contiennent des informations qui etaient essentielles
pour prendre la decision.

In de tweede plaats kan het raadslid de toezichthoudende
overheid verzoeken om schorsing of nietigverklaring van het
besluit dat zijn prerogatieven heeft geschonden. Het betrokken raadslid moet dan wel aantonen in hoeverre deze
ontbrekende stukken de informatie bevatten die essentieel
was voor de te nemen beslissing.

Question n° 414 de M. de Lobkowicz du 19 novembre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 414 van de heer de Lobkowicz d.d. 19 november
1991 (Fr.) :

Subside a /a SDRB pour le projet rue Hotel des Moaaaies.

Subsidie aan de GOMB voor het project «Munthofstraat».

L'Executif a approuve votre proposition de liquider en
faveur de la SDRB un subside de 51,5 millions, pour proceder
aux acquisitions necessaires a son projet rue Hotel des
Monnaies.

De Executieve heeft uw voorstel goedgekeurd om voor de
GOMB een subsidie van 51,5 miljoen vrij te maken, ten einde
haar toe te laten de voor haar project «Munthofstraat»
nodige aankopen te realiseren.
241
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Ce projet prevoit la creation de 5.200 m2 de logements
destines a des revenus moyens (au lieu de 1.200 actuellement)
et de 7.000 m2 de surfaces de bureaux/ateliers (au lieu de
6.800 actuellement), en tenant compte de la volonte des
autorites urbanistiques de ne pas toucher aux volumes et
gabarits a 1'interieur de 1'Ilot.

Dit project voorziet in 5.200 m2 woongelegenheid voor
gemiddelde inkomens (in plaats van 1.200 op dit ogenblik) en
in 7.000 m2 kantoor'/atelierruimten (in plaats van 6.800 op
dit ogenblik), rekening houdend met de intentie van de
stedebouwkundige overheden om binnen het huizenblok niet
aan de volumes en de ruimten te raken.

Comment la SDRB peut-elle plus que quadrupler la surface
de logement sans modifier les volumes et gabarits ?

Hoe kan de GOMB de huisvestingsoppervlakte meer dan
verviervoudigen zonder de volumes en de ruimten te wijzigen?

Reponse : Je prie 1'honorable membre de trouver ci-apres
les elements de reponse a sa question.

Antwoord: Hierna volgen de elementen van antwoord op
de door het achtbare lid gestelde vraag.

Le projet dit « Hotel des Monnaies » prevoyait a 1'origine,
la creation de 5.200 m2 de logements et 7.000 m2 de surfaces
bureaux/ateliers en construisant a 1'interieur de Pilot.

Het zogenaamde «Munthof»-project voorzag oorspronkelijk in 5.200 m2 huisvestingsoppervlakte en 7.000 m2 kantoor- en werkplaatsoppervlakte door binnen in het huizenblok te bouwen.

Un CU2 a d'auleurs ete introduit en ce sens aupres des
autorites communales.

Het stedebouwkundige attest 2 werd trouwens in die zin
ingediend bij de gemeentelijke overheid.

Les autorites communales responsables en matiere d'urbanisme ne veulent pas modifier les volumes et profils dans cet
Hot.

De stedebouwkundige overheid heeft echter haar wil te
kennen gegeven de volumes en profielen in het huizenblok
niet te wijzigen.

Le projet a done ete reetudie par la SDRB en tenant compte
de ces contraintes.

De GOMB ging dus over tot een nieuwe studie van het
project en hield hierbij rekening met deze verplichting.

Les variantes envisagees a 1'heure actuelle se rapprochent
de la situation existante, a savoir du logement rue Hotel des
Monnaies et des surfaces a usage de bureaux/PME, rue Croix
de Pierre.

De variante die tot nog toe overwogen worden, benaderen
de bestaande toestand, namelijk een huisvestingsfunctie in de
Munthofstraat en een kantoor- en KMO-functie in de StenenKruisstraat.

Question n° 417 de M. de Lobkowicz du 28 novembre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 417 van de heer de Lobkowicz d.d. 28 november
1991 (Fr.) :

Edition d'une bande dessinee par 1'Executifde la Region de
Bruxelles-Capitale.

Uitgave van een stripverhaal door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve.

A votre initiative, 1'Executif de la Region de BruxellesCapitale a edite une bande dessinee intitulee «L'affaire
Bruegel» (une aventure de Zin, Zinneke de Bruxelles).

Op uw initiatief heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve een stripverhaal uitgegeven met als titel «De Zaak
Breugel» (een avontuur van Zin, Zinneke van Brussel).

Pourriez-vous me communiquer le tirage de ce livre et son
mode de diffusion ?

Zou u me kunnen zeggen hoe groot de opiage van dit
stripverhaal is en hoe het wordt verspreid?

Est-ce que ce livre a ete, par ailleurs, mis en vente ? Si oui,
avec quel resultat ?

Werd dit stripverhaal trouwens te koop aangeboden en zo
ja, met weike resultaat ?

La presence d'un sympathique petit arabe parmi les heros
du recit ne passe pas inapercue. Est-ce une initiative de
1'auteur ou une suggestion de 1'editeur ?

De aanwezigheid van een sympatieke kleine Arabier als een
van de helden van dit verhaaltje gaat niet onopgemerkt
voorbij. Werd dit personage door de auteur uitgedacht of
door de uitgever voorgesteld ?

Je souhaiterais vous poser la meme question au sujet des
personnages representes sous les traits de personnages connus, vivant a 1'heure actuelle.

Ik zou u graag dezelfde vraag willen stellen in verband met
de personages die de uiterlijke trekken van gekende en nog
levende personen worden meegegeven.

A ce dernier propos, quelles sont ces personnes qui ont ainsi
ete caricaturees ?
.
-

Weike zijn deze personen die aldus werden gekarikaturiseerd?

L'auteur, Andre Moons, a certainement ete choisi en
fonction de qualites professionnelles indiscutables.

De auteur, Andre Moons, werd ongetwijfeld gekozen om
zijn onbetwistbare professionele kwaliteiten.

Quelles sont ses precedentes publications ? Quel est le mode
et le montant de sa remuneration ?

Heeft hij nog andere werken uitgegeven ? Hoe en hoeveel
wordt hij betaald ?
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Repoase : L'honorable membre voudra bien trouver ciapres les reponses a sa question relative a la publication de la
bande dessinee Bruegel.

Antwoord : Hierna volgt het antwoord op de vraag van
het achtbare Raadslid in verband met de publikatie van het
stripverhaal «De zaak Breugel».

1. La bande dessinee «une aventure de Zin» a ete three a
42.000 exemplaires en couverture simple, et 1.000 exemplaires cartonnes.

1. Het stripverhaal « Een avontuur van Zin » werd uitgegeven in 42.000 exemplaren met papieren kaft en 1.000
exemplaren met kartonnen kaft.

Cette bande dessinee est accompagnee d'un dossier pedagogique pour les enseignants. Les directeurs des ecoles situees
dans les 19 communes, les echevins ayant 1'instruction
publique dans leurs attributions, ont recu un depliant les
informant de cette publication de la bande dessinee et des
fiches pedagogiques.

Dit stripverhaal gaat gepaard met een pedagogisch dossier
voor de leerkrachten. De directies van de onderwijsinstellingen in de 19 gemeenten evenals de schepenen bevoegd voor
Onderwijs werden van deze publikaties op de hoogte
gebfacht via een informatiefolder.

Les petites quanrites ont ete envoyees par voie postale, les
grandes par porteur dans les ecoles.

KIeine aantallen werden per post bezorgd, grotere aantallen
werden per drager in de scholen afgeleverd.

2. Ce livre n'a pas ete mis en vente. II est un moyen de
communication avec les enfants, distribue gratuitement, et les
fiches pedagogiques sont une incitation aux enseignants afin
qu'ils informent les enfants sur la Region.

2. Het boek werd niet verkocht. Het is een middel om in
contact te treden met de kinderen en werd gratis uitgedeeld.
De pedagogische fiches zijn bedoeld om de leerkrachten ertoe
aan te zetten de kinderen informatie over het Gewest te
verstrekken.

3. Le groupe d'enfants devait etre representatif de la
population bruxelloise. II y a aussi des enfants d'origine arabe
dans nos ecoles.

3. De groep moest representatief zijn voor de Brusselse
bevolking. Er zijn ook kinderen van Arabische oorsprong in
onze scholen.

Lorsqu'une bande dessinee est editee, le synopsis resulte de
discussions entre 1'auteur et les initiateurs du projet.

De synopsis van het stripverhaal is de vrucht van discussies
tussen de auteur en zij die het project opgezet hebben.

4. Les personnages auxquel&il est fait allusion sont un din
d'oeil de 1'auteur. Ces personnages sont les Ministres de
1'Executif.

4. De personages waarop gezinspeeld wordt, zijn de Ministers van de Executieve. Het is een « knipoogje » van de auteur.

5. Enfin, vous trouverez ci-apres les publications deja
realisees par Andre Moons. Les qualites professionnelles de
1'auteur ont effectivement ete un critere de choix de son
projet.

5. Tenslotte volgt hieronder een lijst van de gepubliceerde
realisaties van Andre Moons. De beroepskwaliteiten van de
auteur maakten inderdaad een van de keuzecriteria van het
project uit.

Histoires pedagogiques en BD parues aux editions Bayard :

Pedagogische stripverhalen verschenen bij de uitgeverij
Bayard :

— Severine, Femme reporter, Hans Van Megeren, Colette,
La Malibran, etc...;

— Severine, «Pemme reporter*, Hans Van Megeren,
Colette, La Malibran, enz...;

— serie pour enfants : Moonkys. Albums et parutions en
revues en francais, neerlandais, anglais et italien. (Les
personnages sont associes a un projet pedagogique UNICEF);

— serie voor kinderen : Moonkys. Albums en afleveringen in
Franstalige, Nederlandstalige, Engelse en Italiaanse tijdschriften. (De personages worden betrokken bij een
pedagogisch project van UNICEF);

— serie pour adolescents : Hybrides aux editions Glenat;

— serie voor jongeren : Hybrides bij de uitgeverij Glenat;

— developpement de produits pour Lego, Walt Disney,
Asterix;

— produkten voor Lego, Walt Disney, Asterix;

— creations de personnages et communication par la bande
dessinee pour les institutions et les societes commerciales;

— creatie van personages en informatie via stripverhalen ten
behoeve van diverse instellingen en handelsmaatschappijen:

Prospects :
— Elida Gibbs, Cote d'Or, Hilton International, Quick,
Betterfood;

Prospectie :
— Elida Gibbs, Cote d'Or, Hilton International, Quick,
Betterfood.

Realisations :
— Association des Dentistes d'lle de France (plaquettes et
affiches), Ital France Informatique (catalogue), Brussels Europa Hotel (comm. interne et externe; signalisation, folders), Renault WB (comm. promotionelle),
L'habit professionnel (Image de marque), Federation
des Entreprises Chimiques de Belgique (Album bd
pedagogique Fr & NL; 250.000 ex.), Generale de
Banque de Belgique (Comm. promotionnelle et
peluche);

Realisaties :
— «Association des Dentistes d'lle de France (brochures
en affiches) Ital France Informatique (catalogus), Brussels Europa Hotel (interne en externe communicatie;
bewegwijzering, folders) Renault WB (promotie),
« L'habit professionnel» (bevordering imago), Federatie van Chemische Bedrijven van Belgie (pedagogisch
stripverhaal in het Frans en het Nederlands, 25.000
exemplaren), Generale Bank van Beigie (promotie en
troeteldiertje);
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— Communications publicitaires sans usage de bande
dessinee : Lovanium International (plaquette de prestige), Loca-Vaisselle (Folders, image de marque, cassette video).

Publicitaire boodschappen zonder stripprocede:
Lovanium International (prestigefolder) Loca-vaisselle
(folders, bevordering imago, videocassette).

6. La remuneration pour la realisation graphique et scenario de cet album de 32 pages, en deux langues, est de
1.790.000 F.

6. Het loon voor de grafische realisatie en het scenario van
dit stripalbum van 32 bladzijden bedraagt 1.790.000 BF.

Question n° 419 de M. de Lobkowicz du 17 decembre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 419 van de heer de Lobkowicz d.d. 17 december
1991 (Pr.) :

Pin's de la Region de Bruxelles-Capitale.

Pins van bet Brusselse Hoofdstedefijk Gewest.

Voici quelques semaines. Ie journal « Le Soir » lancait « en
collaboration avec la Region de Bruxelles-Capitale» une
grande operation pin's de la Region de Bruxelles-Capitale.
Les lecteurs etaient invites a envoyer leur coordonnees
moyennant quoi il leur etait promis de recevoir dans un delai
bref le pin's a 1'Iris.

Enkele weken geleden lanceerde de krant «Le Soir» «in
samenwerking met het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest» een
grote campagne voor de pins van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest. Om de pins met de iris te krijgen moesten de lezers
hem naam en adres opsturen.

Ne pensez-vous pas, que pour une fois, votre legendaire
>uci de respecter scrupuleusement les regles deontologiques
souci
•ecises est pris
oris cette fois en defaut ?
precises

Denkt u niet dat u voor een keer werd betrapt op het nietnaleven van de deontologische regels, ondanks uw legendarische bezorgdheid dit wel te doen ?

En effet, mon epouse a commande ce pin's au moment de
1'operation au journal Le Soir.

Mijn echtgenote heeft inderdaad deze pins besteld op het
ogenblik dat de campagne in de krant «Le Soir» werd
gelanceerd.

Et plusieurs semaines apres, plus precisement le jeudi avant
les elections, elle recoit le pin's «avec les compliments du
Ministre-President de la Region de Bruxelles-Capitale » (qui,
il faut le reconnaitre, n'a pas ajoute son nom patronymique).

Verschillende weken later, de donderdag voor de verkiezingen, ontving ze de pins met de groeten van de MinisterVoorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Geivest (die, het
moet worden toegegeven, zijn familienaam niet heeft vermeld).

Ne pensez-vous pas que, la distribution de gadgets electoraux etant a present interdite, vous avez utilise un systeme un
peu contestable ?

Nu de verdeling van verkiezingsgadgets verboden is, hebt u
toch een betwistbaar systeem gebruikt, nietwaar?

Pour m'infirmer dans mon opinion, pourriez-vous me
communiquer le tirage de ce pin's, le nombre approximatif
expedie avant les elections et le nombre approximatif expedie
apres le 24 novembre ?

Kunt u mij mededelen, om mijn mening te ontkrachten,
hoeveel pins er ongeveer voor en na 24 november, datum van
de verkiezingen, werden verzonden ?

Quel a ete le cout de cette operation (pin's + timbres).

Hoeveel kostte deze campagne (pins + postzegels).

Je suis conscient que vos services ont autre chose a faire que
de tenir ce genre de comptabilite, mais posant cette question
juste apres les elections, ils pourront ainsi etre attentifs aux
expeditions qui se feront maintenant et done me communiquer une reponse se rapprochant a la realite.

Ik ben er mij van bewust dat uw diensten andere zaken te
doen hebben dan dergelijke boekhouding bij te houden, maar
aangezien ik deze vraag juist na de verkiezingen stel kunnen
zij bijgevolg aandacht besteden aan de verzendingen die nu
gebeuren en mij aldus een antwoord geven dat dicht bij de
werkelijkheid aansluit.

Repoase : Je voudrais signaler a 1'honorable membre que
c'est sur proposition du journal «Le Soir» et non a ma
demande, que cette operation de promotion de 1'Iris a ete
effectuee.

Aatwoord: Ik zou het achtbare lid willen melden dat deze
actie ter promotie van de Iris niet op mijn aanvraag gebeurde
maar wel een voorstel was van het dagblad «Le Soir».

Le succes a ete incontestable. A la date du 10 decembre
1991, nous avions expedie sous enveloppe neuf mille six cent
vint epinglettes, a dix francs 1'expedition, soit un total de
96.200 F.

De actie oogstte een enorm succes. Tot op 10 december
1991 werden negenduizend zeshonderd twintig pins onder
gefrankeerde omslag van tien frank verstuurd, wat een totale
uitgave van 96.200 frank betekende.

II n'a pas ete tenu de releve des diverses dates d'expedition.
L'honorable membre aura en effet remarque que les enveloppes etaient frappees du cachet ad hoc d'«echantillon sans
valeur», ce qui contraint a grouper les depots a la Poste. Ceci
explique que les expeditions n'ont pas ete regulieres.

Er werd geen staat bijgehouden van de verschillende
verzendingsdata. Het zai het achtbare lid niet ontgaan zijn dat
de omslagen voorzien waren van de daartoe bestemde
« monster zonder waarde »-afstempelmg, wat met zich bracht
dat de afgiften bij de Posterijen moesten gegroepeerd worden.
Dit verklaart waarom er geen regelmaat was in de verzendingen.
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Dans ces distributions figuraient egalement les reponses
aux demandes des auditeurs de la radio regionale de la RTBF
«Briixelles-Capitale», qui avait lance 1'operation de promotion avant la fixation des elections du 24 novembre 1991. II
ne faut done chercher a cette operation aucune raison d'autre
nature que celle de la promotion de notre embleme regional.

Bij deze verzendingen werd ook rekening gehouden met de
aanvragen van luisteraars van het gewestelijk RTBF-radiostadon «Bruxelles-Capitale» dat deze promotie-actie op touw
zette voor de verkiezingsdatum van 24 november vastgesteld
werd. Deze actie had dus geen ander doel dan de bevordering
van ons gewestelijk embleem.

Et c'est en raison des elections que les cartes d'accompagnement ne portaient pas mon nom. Les expeditions ont continue
apres Ie 24 novembre.

Het was omwille van de verkiezingen dat mijn naam niet
vermeld stond op de ingesloten kaarten. Ook na 24 november
werden de verzendingen verdergezet.

Quarante-cinq mille epinglettes ont ete distribuees a ce
jour. Le coflt de ces epinglettes etait de 498.762 F TVAC.

Tot op heden werden vijfenveertigduizend pins uitgedeeld.
De aanmaakkosten van de pins bedroegen 498.762 fr., inclusief BTW.

Question n° 421 de M. Debry du 23 decembre 1991 (Fr.):

Vraag nr. 421 van de heer Debry d.d. 23 december 1991
(Fr.) :

L 'operation meaee par la SDRB a la rue des Tanaews.

Acft'e gevoerd door de GOMB in de Huidevettersstraat.

Presente par le Ministre-President comme une operationtest, 1'achat et la renovation du batiment de la rue des
Tanneurs par la SDRB nous laisse perplexe.

De aankoop en de vernieuwing van het gebouw in de
Huidevettersstraat door de GOMB, wat door de MinisterVoorzitter als een test-acrie werd voorgesteld, roept bij ons
een aantal vragen op.

II y aura bientot un an que la SDRB a mis en vente les
appartements renoves. Le moment est venu de tirer un
premier bilan de cette operation. A cette fin, le MinistrePresident peut-il repondre aux questions suivantes :

Het is bijna een jaar geleden dat de GOMB de vernieuwde
appartementen heeft te koop gesteld. Het ogenblik is gekomen om een eerste balans te maken van deze actie. Kan de
Minister-Voorzitter mij daartoe op de volgende vragen antwoorden :

1. Combien a coute cette operation (en distinguant 1'achat,
la renovation et la commercialisation) ?

1. Hoeveel heeft deze actie gekost (met onderscheid van de
aankoop, de renovatie en het te koop stellen) ?

2. Quel est le prix de vente des differents appartements et
commerces ?

2. Wat is de verkoopprijs van de verschillende appartementen en handelszaken ?

3. A combien s'eleve, par categoric d'appartements et de
commerces, la « reduction » accordee par la SDRB ?

3. Hoeveel bedraagt de door de GOMB toegestane «vermindering» per categoric appartementen en handelszaken.

4. La SDRB accorde des conditions avantageuses de prets
hypothecaires : quelles en sont les conditions precises et quel
en est le coiit pour la SDRB ? Combien d'acheteurs en ont-ils
beneficie ?

4. De GOMB kent voordelige voorwaarden toe voor
hypothecaire leningen : weike zijn die en wat kost dat aan de
GOMB ? Hoeveel kopers hebben deze voorwaarden genoten ?

5. A ce jour, combien d'appartements ont-ils ete vendus ?

5. Hoeveel appartementen werden tot vandaag verkocht ?

6. Quel est le profil socio-economique des acheteurs (profession, revenus, nombre d'enfants,...) ?

6. Wat is het socio-economisch profiel van de kopers
(beroep, inkomsten, aantal kinderen,...) ?

7. D'ou proviennent ces acheteurs (region d'origine) ?

7. Waar komen deze kopers vandaan (Gewest van oorsprong) ?

Repoase : La renovation de 1'immeuble sis rue des Tanneurs, 80-84 a permis de reaffecter 1.250 m2 de bureaux en
logements et commerces. Le decompte total de 1'operation ne
pourra etre etabli de maniere definitive que lorsque 1'ensemble du batiment aura ete vendu.

Aatwoord: De renovatie van het gebouw gelegen Huidevettersstraat 80-84 heeft het mogelijk gemaakt 1.250 m2
kantooroppervlakte te bestemmen voor woningen en handelszaken. De definitieve eindafrekening van de actie zai slechts
kunnen gemaakt worden wanneer het gebouw in zijn geheel
zai verkocht zijn.

La SDRB a commence la vente des appartements en juillet
1991. Six moix plus tard, le bilan est tout a fait positif. Sur 15
appartements et 2 commerces, il reste a vendre 2 appartements et 1 rez-de-chaussee commercial.

In juli 1991 begon de GOMB met de verkoop van de
appartementen. Zes maanden later kan men zeker gewagen
van een positieve balans. Van de 15 appartementen en de 2
handelszaken dienen nog slechts 2 appartementen en 1
handelszaak (benedenverdieping) verkocht te worden.

Les logements ont ete vendus a 35.000 F le m2 et les
commerces au prix du marche.

De woningen werden verkocht tegen 35.000 fr./m2 terwiji
voor de handelszaken de marktprijs diende betaald te worden.
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II est premature de tirer des conclusions et d'etablir des
statistiques sur Ie profil socio-economique des acquereurs de
ce type de logement etant donne que ce projet ne concerne que
15 appartements.

Aangezien dit ontwerp slechts 15 appartementen betreft, is
het voorbarig nu reeds besluiten te trekken en statistieken op
te stellen betreffende het sociaal-economisch profiel van de
kopers van dit soort woningen.

Toutefois, c'est bien volontiers qu'a titre informatif, 1'honorable membre trouvera ci-dessous les renseignements
demandes.

Graag wil ik het achtbare lid evenwel de volgende inlichtingen ter informatie verstrekken.

Les appartements ont ete acquis par des personnes beneficiant de revenus annuels globalement imposables ne depassant pas 1,5 million, celibataires ou en couple mats sans
enfant. Les 15 logements se composent, en effet, de 7 studios,
7 appartements 1 chambre et un loft et ne conviennent pas du
tout pour des families. II n'y a pas de specificite quant a la
profession des acquereurs.

De appartementen werden gekocht door personen met een
globaal belastbaar .inkomen tot 1,5 miljoen. De kopers zijn
vrijgezellen of kinderloze koppels. Het is inderdaad zo dat de
15 woningen geenszins geschikt zijn voor families, aangezien
het gaat om 7 studio's, 7 eenkamerappartementen en 1 loft.
De kopers kunnen niet ingedeeld worden bij een specifieke
beroepscategorie.

Quant a la region d'origine, les acheteurs proviennent
principalement de la Region de Bruxelles, deux de la Region
wallone et un de la Region flamande.

Zij zijn voornamelijk afkomstig uit het Brusselse Gewest
met uitzoadering van twee kopers uit het Waalse Gewest en
een koper uit het Vlaamse Gewest.

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique
et des Relations exterieures

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt
en Externe Betrekkingen

Question n° 105 de M. de Lobkowicz du 30 aout 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 105 van de heer de Lobkowicz d.d. 30 augustus
1991 (Fr.) :

Reatree du prodait de la taxe de proprete et de secwite
urbaiaes.

Inning van de opbrengst van de belasting van de stadsreiniging en -veiligheid.

En reponse a ma question n° 77 du 3 janvier 1991,
1'honorable Ministre a eu la tres grande amabilite de me faire
savoir que 120.000 formulaires de demande de renseignements avaient ete envoyes, mais que seulement 80.000 avaient
ete renvoyes a 1'administration.

In antwoord op mijn vraag nr. 77 van 3 januari 1991
mocht ik van de achtbare Minister vernemen dat 120.000
formulieren om inlichtingen aan te vragen werden verzonden,
maar dat slechts 80.000 daarvan naar de administratie
werden teruggezonden.

J'aimerais savoir comment a evolue ce chiffre ?
Quel sort a ete reserve aux 40.000 personnes on societes
qui n'ont pas repondu ?
Quelle procedure est mise en route en ce qui les concerne ?
Par ailleurs, 1'honorable Ministre m'annon^ait un premier
enrolement pour 1.351 millions.
Comment a evolue ce chiffre ?

Graag vernam ik de stand van zaken voor dit gegeven.
Wat zai men doen met de 40.000 personen of bedrijven die
niet antwoordden ?
Weike procedure werd, wat hen betreft, gestart ?
Bovendien kondigde de achtbare Minister een eerste inkohiering aan voor 1.351 miljoen.
Graag vernam ik de stand van zaken voor dit gegeven.

Est-ce que la taxe frappant les immeubles laisses a 1'abandon a maintenant fait I'objet d'un enrolement ?

Werd de belasting op de leegstaande gebouwen reeds
ingekohierd ?

Enfin, je souhaiterais avoir connaissance des chiffres (nombre de cas et montant des enrolements) en ce qui concerne les
recours introduits a la Deputation permanente de la Province
de Brabant.

Tenslotte vernam ik graag de gegevens (aantal gevallen en
inkohieringsbedrag) betreffende de rechtsmiddelen die werden ingesteld bij de bestendige deputatie van de Provincie
Brabant.

Reponse : A la date du 16 decembre 1991, Ie produit de la
taxe de proprete et de securite urbaines s'elevait a
1.075.593.900 F.

Antwoord: De opbrengst van de belasting voor netheid en
stadsveiligheid bedroeg 1.075.593.900 fr. op 16 december
1991.

On peut estimer a 200.000.000 F Ie montant de la taxe
encore a percevoir sur 1'exercice 1990.

Het bedrag van de nog te innen belasting voor het
dienstjaar 1990 mag op 200.000.000 fr. geraamd worden.
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Vraag nr. 116 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1991 (N.):

Question n° 116 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1991
(N.) ;

Subsidie voor de Kerstmarkt te Brussel-Hoofdstad.

Subside pour Ie marche de Noel a Bruxelles-Capitale.

II ressort d'un communique de presse relatif a 1'organisation du marche de Noel a Bruxelles-Capitale que vous avez
accorde un subside important.

Uit de persmededeling betreffende de organisatie van de
Kerstmarkt te Brussel-Hoofdstad blijkt dat u een belangrijke
subsidie heeft toegekend.

Pouvez-vous me dire :
— quel montant vous avez accorde;
— quels criteres vous avez utilises pour octroyer ce montant;

Kunt u mij mededelen ;

— quelle a ete 1'affectation finale de ce montant ?

— welk bedrag u heeft toegekend;
— weike criteria u heeft gehanteerd om dit bedrag toe te
kennen;
— voor weike bestemming dit bedrag finaal is aangewend ?

Reponse: J'ai 1'avantage de communiquer a 1'honorable
membre les informations suivantes :

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
inlichringen te verstrekken :

Un subside de 1.000.000 francs a ete accorde au bureau
«Tourisme Information Brussel» (TIB) dans Ie cadre de mes
competences en matiere de Relations exterieures.

Een subsidie van 1.000.000 frank werd toegekend aan het
bureau «Tourisme Information Brussel» (TIB) in het kader
van mijn bevoegdheden inzake Externe betrekkingen.

Cette intervention soutient 1'initiative «Marche de Noel
europeen » et les actions qui ont ete menees a cette occasion
(concerts de chorales, placement d'un logo sur la Petite
Ceinture, etc.).

Deze tussenkomst is bedoeld als steun voor het initiatief
« Europese Kerstmarkt» en voor de acties die naar aanleiding
daarvan werden gevoerd (koorconcerten, aanbrengen van een
logo langs de Kleine Ring, enz.).

Question n° 117 de M. Debry du 20 decembre 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 117 van de heer Debry d.d. 20 december 1991
(Fr.) :

L'impact des valeurs immobilieres sur les droits de succession.

De invloed -van de waarde van onroerende goederen op de
successierechten.

Lors de 1'analyse du budget, nous avons pu nous rendre
compte du caractere difficilement previsible des droits de
succession.

Tijdens de analyse van de begroting hehben wij kunnen
vaststellen dat successierechten moeilijk op voorhand te
schatten zijn.

II semble cependant plausible que Ie montant de ces droits
soit influence par Ie niveau des valeurs immobilieres.

Toch wordt het bedrag van deze rechten waarschijniijk
door het niveau van de waarde van onroerende goederen
beinvloed.

Le Ministre peut-il me dire quelle proportion des droits de
succession provient de biens immobiliers ?

Kan de Minister mij zeggen welk aandeel van de successierechten uit de vastgoedsector voortkomt ?

Sur base de ces donnees, peut-on evaluer 1'impact de
1'evolution des valeurs immobilieres sur les recettes de la
Region ?

Kan men op basis van deze gegevens de invloed van de
evolutie van de waarde van de vastgoedsector op de inkomsten van het Gewest schatten ?

Reponse; La relation entre le niveau des valeurs immobilieres et le produit des droits de succession doit a mon avis
etre relativisee. On peut considerer que les droits d'enregistrement et le precompte immobilier devraient egalement etre
influences par revolution du secteur immobilier. Or, depuis
que ces impots sont regionalises, on constate une grande
divergence dans revolution de ces trois impots.

Antwoord: De verhouding tussen het niveau van de
onroerende waarden en de opbrengst van de successierechten
moet volgens mij gerelariveerd worden. Men mag beschouwen dat de registratierechten en de onroerende voorheffing
ook beinvloed zouden moeten worden door de evolutie van
de immobiliensector. Weinu, sinds dat deze belastingen
geregionaliseerd zijn, stelt men een uiteenlopende evolutie van
deze drie belastingen vast.
(in miljoen frank)

(en millions de francs)
1989
Prevision

1990

Realisation

Prevision

1991

Realisation

Prevision

Realisation

Vooruitzicht Uitvoering Vooruitzicht Uitvoering Vooruitzicht Uitvoering
Droits de succession
Droits d'enregistrement
Precompte immobilier
;') llmois

3.873,6

3.198,0

4.219,4

5.232,1

3.653,8

4.543 ,9

2.150,6

3.764,0

3.100,7

3.919,5

4.397,6

2.708 ,3

306,0

325,1

359,3

314,7

328,8

273,5

Successierechten
Registiratierechten
Onroerende voorheffing
(') llmaanden
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Cette evolution qui est tres irreguliere, devrait etre analysee
a travers les elements d'information que detient Ie Ministere
des Finances national qui etablit annuellement les previsions
et qui enregistre les recettes aupres des bureaux de taxation
etablis dans la Region. Le Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale ne peut actuellement se livrer a cette
analyse en 1'absence de service d'etude specialise en cette
matiere. De maniere generale, les trois impots enregistrent un
tassement en 1991 par rapport aux realisations de 1990.

Deze zeer onregelmatige evolutie zou moeten ontleed
worden aan het licht van de informatie in het bezit van het
nationaal Ministerie van Financien dat jaarlijks de vooruitzichten vaststelt en dat de ontvangsten inschrijft bij de in het
Gewest gevestigde taxatieburelen. Het Ministerie van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is momenteel niet in staat
deze analyse te verwezenlijken bij gebrek aan een gespecialiseerde studiedienst op dat vlak. In het algemeen kunnen wij
vaststellen dat de drie belastingen een vermindering vertonen
in 1991 tegenover de uitvoeringen 1990.

Question n° 118 de M. de Lobkowicz du 23 decembre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 118 van de faeer de Lobkowicz d.d. 23 december
1991 (Fr.) :

Traitemeats des mformaticiens recrutes par le CIRB.

Weddea van de door het CJBG aangeworven informatici.

Le CIRB, Centre d'lnformatique pour la Region bruxelloise, recrute plusieurs mformaticiens, qui seront affectes au
sein du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale :

Het Centrum voor Informatica van het Brusselse Gewest
werft verschillende informatici aan, bestemd voor het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest:

—
—
—
—

un chef du service informatique;
un analyste-programmeur sur Siemens-BS 2000;
un animateur PC;
un responsable exploitation sur Siemens-BS 2000 (rf. RE).

— een diensthoofd informatica;
— een analist-programmeur op Siemens-BS 2000;
— een PC animator;
— een veranrwoordelijke voor de exploitatie op SiemensBS 2000 (rf. VE).

Pourriez-vous me communiquer, pour chacune de ces
quatre fonctions, les traitements proposes ?

Kunt u mij voor elk van deze vier funcries de voorgestelde
wedden mededelen ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que I'Executif a en effet decide de proceder au recrutement
par le CIRB d'informaticiens contractuels qui seront mis a la
disposition du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.

Aatwoord: Ik kan het geachte lid meedelen dat de
Executieve inderdaad beslist heeft over te gaan tot de
aanwerving van contractuele informatici door het CIBG, die
zullen ter beschikking gesteld worden van het Ministerie van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Ces mformaticiens seront recrutes sur base des resultats
d'un examen comparatif.

Deze informatici zullen aangeworven worden op basis van
de resultaten van een vergelijkend examen.

Les candidats seront engages sur base contractuelle. Les
echelles baremiques appliquees seront celles de 1'Etat telles
que fixees a 1'annexe 1 de 1'arrete royal du 29 juin 1973
(modifie) portant statut pecuniaire du personnel des ministeres.

De kandidaten zullen in dienst genomen worden op
contractuele basis. De gehanteerde weddeschalen zijn de
weddeschalen van de Staat zoals beschreven in bijiage 1 van
het gewijzigd koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende
de bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries.

Ministre du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature
et de la Polidque de PEau
Questions posees a M. Desir

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid
Vragen gesteld aan de heer Desir

Quesdon n° 75 de M. Vandenbossche du 22 janvier 1991
(N.):

Vraag nr. 75 van de heer Vandenbossche d.d. 22 januari 1991
(N.):

Conseils de representation et organismes parastataux.
Je souhaiterais etre informe sur ce qui suit:
Pouvez-vous me communiquer la composition des assemblees generales, des conseils d'administration, des divers
conseils de representation et des organismes parastataux
bruxellois ?

Brusselse vertegenwoordigingsraden en parastatale instellingea.
Graag had ik volgende informatie gehad :
Kunt u mij de samenstelling bezorgen van de algemene
vergaderingen, raden van beheer en/of raden van bestuur van
de diverse Brusselse vertegenwoordigingsraden en parastatale
instellmgen ?
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Pouvez-vous indiquer quels representants appartiennent
aux organisations representatives des employeurs et a celles
des travailleurs ?

Kunt u aanduiden weike vertegenwoordigers behoren tot
de representatieve werkgevers en werknemersorganisaties ?

Je demande egalement aux membres de 1'Executif de
mentiormer 1'appartenance linguistique des representants.

Gelijktijdig verzoek ik de leden van de Executieve de
taalaanhorigheid van de vertegenwoordigers aan te stippen.

Enfin, je demande au Ministre de me faire savoir pourquoi
la NCMV Brussel, representant neerlandophone legal au sein
de la Region de Bruxelles-Capitale et seule organisation
representative des independants de langue neerlandaise, n'est
pas invitee a designer ses representants.

Tenslotte verzoek ik de Minister mij te laten weten waarom
het NCMV Brussel als wettelijke Nederlandstalige vertegenwoordiger binnen het Hoofdstedelijk Gewest Brussel, zijnde
de enige representatieve organisatie voor Nederlandstalige
zeifstandigen, niet wordt aangeschreven om haar vertegenwoordigers aan te duiden.

Sur quelle disposition se base-t-on pour considerer comme
telle une pretendue « Intersyndicale des Independants » qui
n'est meme pas representee au sein du CNT ?

Op weike bepaling baseert men zich om een zogenaamde
« Intersyndicale des Independants » alsdanig te beschouwen,
weike zeifs niet is vertegenwoordigd in de NAR ?

Reponse (donnee par M. van Eyil): L'honorable membre
trouvera d-dessous les informations demandees.

Antwoord (gegevea door de heer van Eyil): Het geachte lid
vindt hieronder de gevraagde informatie.

En matiere de transport remunere de personnes, competence d'agglomeration, un arrete de 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale du 15 fevrier 1990 a fixe la composition
du Comite consultatif regional des taxis pour la Region
bruxelloise.

Inzake bezoldigd vervoer van personen heeft het besluit van
de Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van
15 februari 1990 de samenstelling van het regionale comite
van advies voor de taxi's van het Brusselse Gewest vastgelegd.

Ce comite est compose de la maniere suivante :

Dit comite is als volgt samengesteld :

— un delegue de la Centrale chretienne des Ouvriers du
Transport;
— un delegue de la Centrale generale des Syndicats liberaux
de Belgique.

— drie afgevaardigden van de Executieve van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest, die respectievelijk de MinisterVoorzitter, de Minister van Verkeer en de Minister
bevoegd voor het bezoldigd Vervoer van Personen vertegenwoordigen; de afgevaardigde van deze laatste zai het
voorzitterschap waarnemen;
— twee afgevaardigden van de dienst van het vervoer van de
Brusselse agglomeratie;
— een afgevaardigde van het bestuur van het vervoer van de
diensten van de Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;
— een afgevaardigde van het bestuur van het vervoer van het
Ministerie van Verkeerswezen;
— twee afgevaardigden van de representatieve organisaties
ter verdediging van de verbruikers, die in de Raad voor
het verbruik zetelen;
— twee afgevaardigden van de v.z.w. « Association des Taxis
bruxellois »;
— twee afgevaardigden van de v.z.w. «Nationale Federatie
van Onafhankelijke Taxizaakvoerders»;
— twee afgevaardigden van de v.z.w. «Nationale Groepering van Taxi- en Locatieautobedrijven »;
— een afgevaardigde van de Belgische Transportarbeidersbond;
— een afgevaardigde van de Christelijke Centrale van Vervoerarbeiders;
— een afgevaardigde van de Algemene Centrale der Liberale
Vakbonden van Belgie.

Les deux representants de 1'a.s.b.l. «Federation nationale
des Exploitants Independants de Taxis» s'expriment en
francais lors des seances du comite.

De twee afgevaardigden van de v.z.w. «Association des
Taxis bruxellois » drukken zich tijdens de vergadering van het
comite in het Frans uit.

Les deux representants de 1'a.s.b.l. « Association des Taxis
bruxellois» s'expriment en francais lors des seances du
comite.

De twee afgevaardigden van de v.z.w. « Nationale Federatie
van Onafhankelijke Taxizaakvoerders » drukken zich tijdens
de vergadering van het comite in het Frans uit.

— trois delegues de 1'Executif de la Region de BruxellesCapitale representant respectivement Ie Ministre-President. Ie Ministre des Communications et Ie Ministre
competent pour Ie Transport remunere de Personnes; Ie
delegue de ce dernier assurera la presidence;
— deux delegues du service des transports de 1'Agglomeration bruxelloise;
— un delegue de 1'administration des transports des services
de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale;
— un delegue de 1'administration des transports du Ministere
national des Communications;
— deux delegues des organisations representatives de la
defense des consommareurs siegeant au Conseil de la
consommation;
— deux delegues de 1'a.s.b.l. « Association des Taxis bruxellois »;
— deux delegues de 1'a.s.b.l. «Federation nationale des
Exploitants Independants de Taxis »;
— deux delegues de 1'a.s.b.l. «Groupement national des
Entreprises de Taxis et de Voitures de Location »;
— un delegue de 1'Union beige des Ouvriers du Transport;
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Les deux representants de 1'a.s.b.l. « Groupement national
des Entreprises de Taxis et de Ventures de Location » s'expriment en francais lors des seances du comite.

De twee afgevaardigden van de v.z.w. « Nationale Groepering van Taxi- en Locatieautobedrijven » drukken zich tijdens
de vergadering van het comite in het Frans uit.

Le representant de 1'Union beige des Ouvriers du Transport
s'exprime en francais lors des seances du comite.

De afgevaardigde van de Belgische Transportarbeidersbond
drukt zich tijdens de vergadering van het comite in het Frans
uit.

Le representant de la Centrale chretienne des Ouvriers du
Transport s'exprime en francais lors des seances du comite.

De afgevaardigde van de Christelijke Centrale van Vervoerarbeiders drukt zich tijdens de vergadering van het comite in
het Prans uit.

Le representant de la Centrale generale des Syndicats
liberaux de Belgique s'exprime en francais lors des seances du
comite.

De afgevaardigde van de Algemene Centrale der Liberale
Vakbonden van Belgie drukt zich tijdens de vergadering van
het comite in het Frans uit.

Si la «SCMV Brussel» estime pouvoir representer les
exploitants de taxis bruxellois, elle est invitee a introduire une
demande pour sieger au dit comite.

Als de NCMV Brussel acht de Brusselse taxi-uitbaters te
kunnen vertegenwoordigen, wordt ze uitgenodigd een aanvraag in te dienen om in het comite te zetelen.

Je n'ai jamais ere en contact avec l'«Intersyndicale des
Independants».

Ik heb nooit contact gehad met «1'Intersyndicaie des
Independants».

Question n° 113 de M. de Lobkowicz du 2 octobre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 113 van de heer de Lobkowicz d.d. 2 oktober 1991
(Fr.) :

Monuments funeraires an cimetiere de Saint-Gules. —
Arrete de classemeat.

Grafmonumenten op het kerkhof van St-Gillis. — Besluit
tot bescherming.

L'arrete de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale du
11 juillet 1991 a porte classement comme monument, de cinq
monuments funeraires situes au cimetiere de Saint-Gilles sis a
Uccle.

Bij besluit van 11 juli 1991 van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve werden 5 grafmonumenten op het kerkhof
van St-Gillis, gelegen op het grondgebied van Ukkel, beschermd.

Pourriez-vous me dire quels sont les cinq monuments
retenus par votre service des monuments et des sites et pour
quelles raisons particulieres Us ont fait 1'objet d'un classement?

Zou u me kunnen zeggen weike 5 monumenten door uw
dienst voor monumenten en landschappen werden uitgekozen
en waarom precies deze werden beschermd ?

Repoase (donnee par M. van Eyil) : En raison de leur
valeur historique, artistique et esthetique particuliere, les
monuments funeraires n" 203, 316, 329, 569 et 1249 ont ete
classes comme monument par 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale en date du 11 juillet 1991,

Antwoord (gegeven door de heer van Eyil): Omwille van
hun karakteristieke historische, artistieke en esthetische
waarde, werden de grafmonumenten nummers 203, 316,
329, 569 en 1249 op 11 juli 1991 door de Executieve van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest gerangschikt als monument.

Le monument funeraire n° 203, situe 11° et 12"" avenues, est
une chapelle funeraire de 1'architecte Marcq, erigee en
memoire de M. Bosquet.

Het grafmonument nr. 203, gelegen llde en 12de laan, is
een grafkapel van de architect Marcq, opgericht in memorie
van M. Bosquet.

Le numero 316 est quant a lui situe 2°" avenue et eleve pour
1'homme politique Gustave Defret.

Het nummer 316 bevindt zich in de 2de laan en werd
opgetrokken voor politicus Gustave Defret.

7°"' avenue s'eleve le monument funeraire (numero 329) de
Julien Dillens, sculpteur. II s'agit d'une oeuvre de 1'architecte
Dhuicque datee de 1908.

hi de 7de laan vindt men het grafmonument (nr. 329) van
Julien Dillens, beeldbouwer. Het gaat hier om het werk van
de architect Dhuicque, gedateerd 1908.

Le peintre Leopold Speeckaert a son monument funeraire
4""' avenue (monument numero 69).

De schilder Leopold Speeckaert heeft zijn grafmonument in
de 4de laan (nr. 69).

Le monument funeraire 1249 de M. Stappers est sis 5°"
avenue.

Het grafmonument nr. 1249 van de heer Stappers bevindt
zich in laan 5.

Question n" 115 de M. de Lobkowicz du 4 octobre 1991
(Fr.):

Vraag nr. 115 van de heer de Lobkowicz d.d. 4 oktober 1991
(Fr.) :

Convention d'etude conGee a 1'a.s.b.l. La Foaderie.

Onderzoeksovereenkomst toevertrouwd aan La Fonderie
a.s.b.1.

Sur votre proposition, 1'Executif a decide de confier a
1'association sans but lucratif « La Fonderie » une convention
d'etude visant a 1'elaboration d'un inventaire du patrimoine
industriel regional et d'une reflexion sur la conservation et la
mise en valeur des biens industriels importants.

Op uw voorstet heeft de Executieve beslist de vereniging
zonder winstbejag «La Fonderie» een onderzoeksovereenkomst toe te vertrouwen om een inventaris op te stellen van
het hoofdstedelijk industrieel patrimonium en een denkoefening te maken over het behoud en het exploiteren van
belangrijke industriele goederen.
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Pourrais-je connattre Ie montant de la convention, sa duree
et les obligations auxquelles s'engage cette a.s.b.l. ?

Mag ik van u het bedrag van deze overeenkomst vernemen,
de duur ervan en de verplichtingen die deze v.z.w. aangaat ?

Quelle est la composition de son conseil d'admmistration et
son siege social ?

Hoe is de raad van besruur samengesteld en waar ligt haar
maatschappelijke zetel ?

Reponse (doniiee par M. van Eyil) :J'ai 1'honnenr de porter
a la connaissance de 1'honorable membre qu'en date du
19 septembre 1991, 1'Executif de la Region de BruxellesCapitale a decide de confier a 1'a.s.b.l. La Fonderie la mission
de dresser 1'inventaire du patrimoine industriel regional
bruxellois.

Aatwoord (gegeven door de heer van Eyil): Ik heb de eer
het geachte lid mee te delen dat de Executieve van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest op 19 September 1991
besloten heeft aan de v.z.w. «La Fonderie » op te dragen de
inventaris op te maken van het Brusselse gewestelijke industriele erfgoed.

L'etude comportera un inventaire des immeubles les plus
marquants de la Region; une reflexion sur la conservation et
la mise en valeur des biens industriels importants; une etude
comparative avec des exemples etrangers sur des methodes de
gestion et de controle de ce type de patrimoine.

De studie omvat een inventaris van de markantste gebouwen van het Gewest; een overpeinzing over de bewaring en de
exploitatie van de belangrijke industriele gehelen; een vergelijkende studie over beheers- en toezichtsmethoden van dit
type erfgoed naar buitenlands voorbeeld.

Le montant accorde pour la premiere phase de travail d'une
duree d'un an est de 2.500.000 F. Cette phase derinira les
principes d'inventorisation du patrimoine industriel et les
criteres de selection des immeubles.

Het toegekende bedrag voor de eerste, een jaar durende
fase van dit werk is 2.500.000 fr. Deze fase bepaalt de
principes voor het inventariseren van het industriele erfgoed
en de selectievoorwaarden van de gebouwen.

L'etude comportera trois phases d'une duree d'un an
chacune.

Deze studie omvat drie fasen van elk een jaar.

L'a.s.b.l. La Fonderie est installee rue Ransfort 27 a 1080
Bruxelles (02/410.10.80).

De v.z.w. « La Fonderie »> is gevestigd in de Ransfortstraat
27 te 1080 Brussel (02/410.10.80).

Sont administrateurs et membres du bureau de cette
association, mesdames et messieurs :

Volgende dames en heren zijn beheerders en leden van deze
vereniging:

Adam Michel; Beka Eric; Binje Paul; Dartevelle Patricia;
Dury Raymonde; Hanon Jacques; Harmant Antoine; Hermanus Merry; Klein Edouard; Lahaye Martine; Laurent Alain;
Lehembre Jean-Francois; Lemaire Guy; Libouton Michel;
Magerus Christian; Nandrin Jean-Pierre; Plumet Philippe;
Puissant Jean; Schellens Jean-Jacques; Schepmans Francoise;
Sottiaux Jacqueline; Spelkens Emmy; Thielemans Freddy;
Vanderhulst Guido; Willem Guy.

Adam Michel; Beka Eric; Binje Paul; Dartevelle Patricia;
Dury Raymonde; Hanon Jacques; Harmant Antoine; Hermanus Merry; Klein Edouard; Lahaye Martine; Laurent Alain;
Lehembre Jean-Francois; Lemaire Guy; Libouton Michel;
Magerus Christian; Nandrin Jean-Pierre; Plumet Philippe;
Puissant Jean; Schellens Jean-Jacques; Schepmans Francoise;
Sottiaux Jacqueline; Spelkens Emmy; Thielemans Freddy;
Vanderhulst Guido; Willem Guy.

Question n- 116 de M"" Willame du 16 octobre 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 116 van mevrouw Willame d.d. 16 oktober 1991
(Fr.) :

Les resiiltats de la politique de protection du patrimoine.

De resultaten van patrimoniumbeschermiagsbeleid.

Dans le cadre de sa politique de protection du patrimoine,
Monsieur le Ministre pourrait-il me communiquer le nombre
d'enquetes prealables a un classement eventuel qui ont ete
ouvertes depuis son entree en fonction ?

In het kader van zijn beleid tot bescherming van het
patrimonium zou ik graag van de Minister vernemen hoeveel
onderzoeken die een eventuele bescherming voorafgaan, sinds
zijn aantreden werden geopend ?

Monsieur le Ministre pourrait-il me preciser la date de ces
demandes d'enquetes, leur objet ainsi que la suite qui y a ete
reservee ?

Kan de Minister mij de data van deze onderzoeksaanvragen
meedelen, het voorwerp ervan en het gevolg dat eraan werd
verleend ?

Reponse (donnee par M. van Eyil): II est naturellement
impossible de monopoliser les colonnes du bulletin intitule
«Question-Reponse du Conseil de la Region de BruxellesCapitale » par de longues listes d'action.

Aatwoord (gegevea door de beer van Eyil): Het is natuurlijk onmogelijk de kolommen van het bulletin genaamd
«Vraag en Antwoord van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad » te monopoliseren voor lange actielijsten.

La liste des propositions d'ouverture d'enquete decidee par
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale sera communiquee directement par le Cabinet a 1'honorable membre.

De door de Executieve vastgelegde lijst van voorstellen
voor het openen van een onderzoek wordt door het Kabinet
rechtstreeks aan het geachte lid meegedeeld.

En ce qui concerne la procedure en cours, il faut noter que
de nombreux dossiers sont en attente au niveau de la
Deputation permanente qui, dans le cadre de la legislation
actuelle, doit remettre son avis, sans toutefois qu'un delai soit
fixe a la delivrance de cet avis.

Wat de op gang zijnde procedure betreft, dient er genoteerd
te worden dat menig dossier in afwachting ligt bij de
Bestendige Deputatie, die in het kader van de huidige
wetgeving haar advies moet geven echter zonder dat er een
termijn gebonden wordt aan de uitreiking van dit advies.
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Malheureusement, alors meme que 1'administration provindale a souvent deja traite les dossiers et que leur examen
figure a 1'ordre du jour des seances de la Deputation
permanente, Ie depute permanent rapporteur, sous la legislature precedente, n'a pas estime utile d'evoquer ces points.

Het gebeurt spijtig genoeg vaker dat het provinciebestuur
de dossiers reeds behandeld heeft en dat het onderzoek inzake
vermeld staat op de dagorde van de Bestendige Deputatie, en
dat de bestendige gedeputeerde onder de vorige wetgeving de
behandeling van deze punten niet als nuttig beschouwd heeft.

II va de soi que nous intervenons regulierement, avec des
succes ponctuels, aupres de Monsieur Ie Gouverneur pour
qu'il soit remedie a cet etat de fait.

Het spreekt voor zich dat wij regelmatig en met gericht
succes tussenkomen bij de Gouverneur om aan deze staat van
zaken te verhelpen.

A titre d'exemple, vous trouverez ci-apres une liste de
dossiers actuellement en attente au niveau de la Deputation
permanente, et concernant:

Als voorbeeld vindt u hierna een lijst dossiers die in
afwachting liggen bij de Bestendige Deputatie en die te maken
hebben met:

a Auderghem :
— anciennes glacieres sises chaussee de Wavre n01013
(dossier envoye Ie 17.07.91).

te Oudergem :
— oude ijskelders gelegen Waversesteenweg 1013 (dossier
verstuurd op 17.07.91).

a Bruxelles :
— rue d'Assaut n° 7 (dossier envoye Ie 27.09.90);
— rue du Marche au Charbon n° 86, angle rue des Grands
Carmes (dossier envoye Ie 15.10.91);
— Rue des Grands Carmes n° 18 — Hotel de Roest d'AIkemade (dossier envoye Ie 07.06.91);
— Avenue Palmerston n" 20 — cedre du Liban (dossier
envoye Ie 12.09.91);
— place Royale, n° 3 — «Gresham» (dossier envoye Ie
19.08.91);
— cimetiere de Laeken — mausolee Nicolay (dossier envoye
Ie 05.08.91);
— rue Guimard n° 14-16-18 (dossier envoye Ie 12.07.91).

te Brussel:
— Stormstraat 7 (dossier verstuurd op 27.09.90);
— Kolenmarkt 86, hoek van de Lievevrouwbroersstraat
(dossier verstuurd op 15.10.91);
— Lievevrouwbroersstraat 18, Hotel de Roest van Alkemade
(dossier verstuurd op 07.06.91;
— Palmerstonlaan 20 — Libanese Ceder (dossier verstuurd
op 12.09.91);
— Koningsplein 3 — «Gresham» (dossier verstuurd op
19.08.91).
— Begraafplaats van Laken — Mausoleum van Nicolay
(dossier verstuurd op 05.08.91);
— Guimardstraat 14-16-18 (dossier verstuurd op 12.07.91).

a Forest:
— parcJ. Brel (dossier envoye Ie 31.07.91);
— pare du Bempt (dossier envoye Ie 31.07.91);
— Hotel communal (dossier envoye Ie 21.08.91).

te Vorst:

a Ixelles :
— place du Luxembourg (dossier envoye Ie 05.06.91);
— INR (dossier envoye Ie 03.01.91);
— rue de 1'Arbre Benit, n° 123 (dossier envoye Ie 15.07.91);
— avenue des Klauwaerts n° 11 (dossier envoye Ie 29.10.91);

te Elsene :
— Luxemburgplein (dossier verstuurd op 05.06.91);
— NIR (dossier verstuurd op 03.01.91);
— Gewijdeboomstraat 123 (dossier verstuurd op 15.07.91);
— Klauwaertslaan 11 (dossier verstuurd op 29.10.91).

a Saint-Josse-ten-Noode :
— avenue des Arts n° 10 et 11 (dossier envoye Ie 15.07.91);
— ateliers Mommen (dossier envoye Ie 27.09.90);
— rue du Vallon n°' 22-24-26-28 (dossier envoye Ie
22.05.91);
— Hotel communal sis avenue de 1'Astronomie n° 13 (dossier
envoye Ie 21.08.91).

te Sint-Joost-ten-Node :
— Kunstlaan 10 en 11 (dossier verstuurd op 15,07.91).
— Mommenatelier (dossier verstuurd op 27.09.90).
— Kleine dalstraat 22, 24, 26, 28 (dossier verstuurd op
22.05.91).
— Gemeentehuis gelegen Sterrenkundelaan 13 (dossier verstuurd op 21.08.91).

a Schaerbeek :
— avenue Louis Bertrand n° 1-2
03.07.91).

envoye Ie

te Schaarbeek :
— Louis Bertrandlaan 1, 2 (dossier verstuurd op 13.07.91).

a Uccle: frontons sculptes de 1'Institut des Deux-Alice (d6ssier
envoyelel7.10.91).

te Ukkel: gebeeldhouwde fronton van het Instituut « DeuxAlice» (dossier verstuurd op 17.10.91).

a Watermael-Boitsfort:
— ferme Hof-Ter-Coigne (dossier envoye Ie 15.10.91);
— gare de Watermael (dossier envoye Ie 16.05.91);
— ecole americaine sise avenue de la Foresterie n" 19 (dossier
envoye Ie 03.06.91).

te Watermaal-Bosvoorde :
— Hoeve Hof-ter-Coigne (dossier verstuurd op 15.10.91);
— Station van Watermaal (dossier verstuurd op 16.05.91);
— Amerikaanse school gelegen Vorstlaan 19 (dossier verstuurd op 03.06.91).

a Woluwe-Saint-Lambert: vitraux de 1'eglise de la SainteFamille (dossier envoye Ie 21.05.91).

te Sint-Lambrechts-Woluwe : Kerkraam van de Heilige Familiekerk (dossier verstuurd op 21.05.91).

a Woluwe-Saint-Pierre : avenue de Tervueren n° 120 (dossier
envoye Ie 12.04.91).

Sint-Pieters-Woluwe : Tervurenlaan 120 (dossier verstuurd
op 12.04.91).

Je suis persuade que la nouvelle Deputation permanente
aura a cceur de remedier au retard accumule.

Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe Bestendige Deputatie
de opgelopen vertraging van harte zai verhelpen.

(dossier

— J. Brelpark (dossier verstuurd op 31.07.91);
— Bemptpark (dossier versfuurd op 31.07.91);
— Gemeentehuis (dossier verstuurd op 21.08.91).
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Question n» 118 de M. de Lobkowicz du 24 octobre 1991
(Fr.):
Kauwberg. — Evolution du dossier.
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Vraag nr. 118 van de heer de Lobkowicz d.d. 24 oktober
1991 (Fr.) :
Kauwberg. — Oatwikkelingea in het dossier.

Je voudrais revenir a ce dossier sur lequel j'ai deja eu
1'occasion d'interpeller et de questionner a plusieurs reprises
Ie Ministre-President.

Ik had reeds verschillende malen de gelegenheid de Minister-Voorzitter te interpelleren en vragen te stellen over dit
dossier en ik kom er nu opnieuw bij.

Pour rappel, en date du 26 janvier 1989, 1'Executif, sur
proposition du Secretaire d'Etat J. Valkeniers, a decide
d'exproprier 20 ha de la partie centrale du Kauwberg.

Ter herinnering, op 26 januari 1989 besliste de Executieve,
op voorstel van Staatssecretaris J. Valkeniers, 20 ha van het
middelste gedeelte van de Kauwberg te onteigenen.

Par ailleurs, un montant de 100 millions de francs a ete
engage pour indemniser les proprietaires des parcelles concernees.

Bovendien werd een bedrag van 100 miljoen fr. vastgelegd
om de eigenaars van de betrokken percelen te vergoeden.

En date du 27 fevrier 1989,1'Executif a decide d'entamer la
procedure de classement du Kauwberg.

Op 27 februari 1989 besliste de Executieve te starten met
de beschermingsprocedure voor de Kauwberg.

Est-ce qu'une decision est intervenue depuis pour assurer Ie
suivi du dossier ?

Werd intussen een beslissing genomen zodat het dossier een
vervolg krijgt ?

Dans la negative, quelles sont les raisons qui empechent Ie
suivi de la procedure par 1'administration ?

Zo niet, om weike redenen zet de administratie de procedure niet verder ?

Est-ce que 1'IBGE qui a ete charge par 1'Executif de
cartographier les zones de «haut interet biologique au
Kauwberg en vue d'assurer a celles-ci un statut de protection
sur et definitif» a termine son travail ?

Heeft het BIM, door de Executieve gelast de gebieden van
« groot belang op biologisch vlak van de Kauwberg » in kaart
te brengen, «om deze gebieden een zeker en definitief
beschermd statuut te verlenen», zijn werk beeindigd?

Si oui, pourrais-je avoir communication d'une copie du
rapport qui aura ete publiee a cette occasion ?

Zo ja, zou ik dan een copie kunnen ontvangen van het
verslag dat bij die gelegenheid werd gepubliceerd ?

Est-ce que Ie comite d'acquisition a deja fixe un prix dans Ie
cadre de la procedure d'expropriation ? Si oui, lequel ?

Heeft het aankoopcomite reeds een prijs bepaald in het
raam van de onteigeningsprocedure ? Zo ja, weike ?

Si Ie prix a ete fixe, j'aimerais connaitre Ie moyen de
financement de 1'achat ou de 1'expropriation du Kauwberg.

Indien de prijs werd bedongen zou ik graag de wijze van
financiering vernemen voor de aankoop of de onteigening van
de Kauwberg.

Reponse (donnee par M. van Eyil): Le dossier d'ouverture
d'enquete prealable au classement eventuel comme site du
Kauwberg est actuellement pour avis a la Deputation permanence du Brabant.

Aatwoord (gegevea door de beer van Eyil): Het dossier
over de opening van een voorafgaand onderzoek voor de
eventuele rangschikking als monument van het landschap
Kauwberg is op dit ogenblik voor advies bij de bestendige
deputatie van de provincie Brabant.

Ce point, malgre son inscription a 1'ordre du jour de
differences seances de la Deputation permanente, n'est malheureusement pas soumis, par le depute permanent responsable, a 1'appreciation de ce College.

Dit punt wordt, ondanks zijn inschrijving op de dagorde
van de verschillende zittingen van de bestendige deputatie,
spijtig genoeg niet door de verantwoordelijke bestendig
gedeputeerde onderworpen aan de goedkeuring van dit
College.

Des lors, vue que la loi du 7 aout 1931 sur la conservation
des monuments et des sites ne prevoit aucun delai pour la
remise d'avis de la Deputation permanente, le dossier est
actuellement bloque au niveau provincial.

Daardoor is, gezien de wet van 7 augustus 1931 op het
behoud van de monumenten en landschappen geen enkele
termijn voorschrijft voor de afgifte van advies van de
bestendige deputatie, het dossier voor het ogenblik op provinciaal vlak geblokkeerd.
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Ministre de 1'Economie

Minister belast met Economic

Question n° 81 de M. Galand du 25 novembre 1991 (Fr.) :

Vraag nr. 81 van de heer Galand d.d. 25 november 1991
(Fr.) :

La subvention a I'ULB pour Ie cours de maitrise en
management public.

De toelage aan de VLB voor de cursus «maitrise» in
openbaar management.

Monsieur Ie Ministre voudra bien me faire savoir quelles
sont les raisons qui necessitent cette subvention actuellement
alors que Ie cours se donne depuis 1981 et quelles en sont les
retombees pour la Region.

Mag ik van de Minister vernemen om weike redenen deze
toelage op dit ogenblik noodzakelijk is, terwiji deze cursus
sinds 1981 wordt gegeven en weike gevolgen dit heeft voor
het Gewest ?

Durant les annees 1989-90 et 1991, des membres de
1'Administration regionale et des dirigeants d'entreprises
publiques bruxelloises ont-ils suivi ou suivent-ils ces cours?
Dans 1'affirmative, quel est leur nombre, pour chacun de ces
deux groupes et pour 1'Administration quels sont leurs grades
et qui prend en charge leurs frais d'inscriptions et de cours ?

Hebben leden van de Gewestadministratie en direktieleden
van de Brusselse openbare ondernemingen deze cursus
gevolgd tijdens de jaren 1989-90 en 1991 ? Zo ja, hoeveel
juist voor eike groep, weike graad hebben de leden van de
Administratie en wie neemt de inschrijvingskosten en cursuskosten voor zijn rekening?

Reponse : En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire
savoir a 1'honorable membre qu'en 1981, la Maitrise en
management public a ete creee a 1'initiative de la Region
bruxelloise. Le Ministre Degroeve a 1'epoque estimait qu'il y
avait un besoin criant d'une formation en management d'un
niveau eleve pour le secteur public au sens large. Depuis
10 ans, la maitrise en management public, programme de 3°"
cycle de 1'Ecole de Commerce Solvay, vise a combler 1'absence
d'une formation specifique destinee a des personnes actives au
sein du secteur public qui seraient amenees a exercer des
responsabilites dans des entreprises privees et a des cadres des
entreprises publiques qui desireraient approfondir leur formation de gestion.

Antwoord : In antwoord op zijn vraag heb ik de eer aan het
geachte lid te laten weten dat de maitrise in openbaar
management in 1981 op initiatief van het Brusselse Gewest
werd opgericht. De toenmalige Minister Degroeve was van
mening dat er een schrijdende nood was aan opieiding in
management op hoog niveau voor de publieke sector in de
ruime zin. Sinds 10 jaar beoogt de maitrise in openbaar
management, 3de cyclusprogramma van de Ecole de Commerce Solvay, een lacune weg te werken op het gebied van
specifieke opieiding bestemd voor personen die actief zijn in
de schoot van de overheidssector en die ertoe zouden worden
gebracht verantwoordelijkheden uit te oefenen in privebedrijven, en voor kaderleden van openbare bedrijven die hun
opieiding op het gebied van beheer zouden willen uitdiepen.

La formation s'adresse aussi a des personnes actives au sein
du secteur prive traitant avec les pouvoirs publics ou assumant des missions pour compte de ceux-ci.

Deze opieiding richt zich tevens tot personen die actief zijn
in de prive-sector en die met de overheid handelen of die
opdrachten voor de overheid vervullen.

Depuis le debut jusqu'a ce jour, les differents ministres de la
Region bruxelloise ont roujours continue a contribuer au
financement de cette maitrise.

Vanaf de start en tot op heden hebben de verschillende
ministers van het Brusselse Gewest steeds willen bijdragen tot
de financiering van deze maitrise.

Depuis 1981 a ce jour, le besoin d'une formation specifique
en management public n'a fait que s'accentuer. La recente
legislation du 21 mars 1991 impose aux entreprises publiques
autonomes des contrats de gestion, qui menera a elaborer un
jeu d'indicateurs de gestion ou 1'efficience et 1'efficacite jouent
un role actuel, qui force 1'entreprise publique a devenir
performante et done a disposer d'un management moderne.
Cette recente legislation met en evidence 1'acuite du besoin en
management public.

Sedert 1981 en tot op heden is de behoefte aan een
specifieke opieiding in openbaar management steeds sterker
geworden. De recente wetgeving van 21 maart 1991 legt de
zeifstandige overheidsbedrijven beheerscontracten op, waardoor de opstelling van een spel van beheersindicatoren
noodzakelijk wordt, waarin efficiency en doeltreffendheid een
actuele rol spelen, zodanig dat het publieke bedrijf verplicht is
prestaties te leveren en dus ook over een modern management
te beschikken. Deze recente wetgeving brengt de dringendheid
van de behoefte aan overheidsmanagement naar voren.

La formation dispensee par la MMP est au service des
agents des services publics, des cadres des entreprises publiques, de la SNCB, de la Sabena, de la STIB, de la CGER, de la
SNCI, etc... Par consequent, les enseignements sont du type
«formation continuee» et ils se donnent deux soirs par
semaine et le samedi matin. Les participants travaillent a
temps plein et ont une moyenne d'age de 35 ans.

De opieiding die door de maitrise in openbaar management
wordt gegeven staat in dienst van het personeel van de
overheidsdiensten, de kaderleden van de overheidsbedrijven,
de NMBS, Sabena, de MIVB, de ASLK, de NMKN, enz... Bijgevolg is het onderwijs van de soort « voortgezette opieiding »
met lessen a rato van twee avonden per week en op
zaterdagochtend. De deelnemers hebben een voltijdse
beroepsbezigheid en zijn gemiddeld 35 jaar oud.

Une des retombees tout a fait directes pour la Region
bruxelloise est la demande faite a la MMP de mettre en place
un Institut de Management communal destine a certaines
categories d'agents des 19 administrations communales de la
Region.

Een van de rechtstreekse gevolgen voor het Brusselse
Gewest is de aan de maitrise in openbaar management
gerichte vraag inzake het opzetten van een Instituut voor
gemeentelijk management, bestemd voor bepaalde categorieen van agenten in de 19 gemeente-administraties van het
Gewest.
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La MMP a deja assure en 1990-91 une premiere annee de
formation (cycle de 3 ans) destinee aux agents communaux
qui desirent acceder au niveau 1; en 1991-1992 la MMP met
en route une 2°" annee de ce cycle et recommence une
premiere annee.

De maitrise in openbaar management heeft in 1990-91
reeds een eerste jaar opieiding verzekerd (cyclus van 3 jaar)
bestemd voor het gemeentepersoneel dat een niveau 1 wil
halen, in 1991-1992 zet de maitrise in openbaar management
een tweede jaar in en tegelijk wordt opnieuw een eerste jaar
verzorgd.

Pour atteindre ces objectifs, la MMP a du s'assurer la
collaboration d'autres institutions universitaires : les Facultes
universitaires de St. Louis et la VUB.

Om deze doelstellingen te bereiken kon de mattrise in
openbaar management op de medewerking van andere universitaire instellingen rekenen: de Facultes universitaires
Saint-Louis en de VUB.

Le tableau suivant fournit des indications sur les participants.

Volgende tabel geeft aanduidingen over de deelnemers.

1989-90

1990-91

1989-90

1990-91

18

24

9

7

6

2

—

—

7

3

42

36

Openbare sector

Secteur public
— Residents a Bruxelles
— Non residents a Bruxelles et
travaillant a Bruxelles

18

24

9

7

Secteur prive

— Woonachtig in Brussel
— Niet woonachtig in Brussel en
werkend in Brussel
Prive-sector

— Residents a Bruxelles
— Non residents a Bruxelles et
travaillant a Bruxelles

6

2

—

—

Autres

7

3

TOTAL

42

36

Question n° 83 de M. Vandenbossche du 20 decembre 1991
(N.):
Restructiiration et fermeture d'entreprises.

— Woonachtig in Brussel
— Niet woonachtig in Brussel en
werkend in Brussel
Andere
TOTAAL

Vraag nr. 83 van de heer Vandenbossche d.d. 20 december
1991 (N.):
Herstructwermg en sluiting van bedrijven.

Le Ministre peut-il me dire s'il dispose de chiffres sur le
nombre de fermetures d'entreprises qui se sont produites dans
la Region de Bruxelles-Capitale pendant la duree de son
mandat ?

Kan de heer Minister mij mededelen of hij over cijfers
beschikt omtrent het aantal bedrijfssluitingen in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest gedurende de periode van zijn mandaat ?

Le Ministre peut-il me dire dans quelle mesure il est
confronte a des demandes de restructuration d'entreprises et
aux problemes de chomage economique qui y sont lies?
Dispose-t-il de tableaux? Peut-il les faire connattre?

Kan de heer Minister mij mededelen in weike mate hij
geconfronteerd is met het verzoek tot herstructurering van
bedrijven met daaraan verbonden economische werkloosheid? Beschikt hij over tabellen? Kan hij deze kenbaar
maken ?

Reponse: Fermeture d'entreprises et nombre de travailleurs touches, faillites

Antwoord : Sluiting van ondernemingen en aantal werknemers die afgedankt zijn, faillissementen

Region bruxelloise

Brusselse Gewest

Fermetures
Nombre
Travailleurs
Faillites
Nombre

1989

1990

180
1.070

184
1.434

733

761

1. En ce qui concerne 1'annee 1991, les chiffres provisoires
avances pour la Region par deux societes privees specialisees
font etat d'un nombre de faillites qui se situe, selon les sources
et les criteres utilises, entre 909 et 951.

1989

1990

Sluitingen
Aantal
Werknemers

180
1.070

184
1.434

Faillissementen
Aantal

733

761

1. Wat het jaar 1991 betreft, en volgens gespecialiseerde
prive-maatschappijen, tonen de voorlopige cijfers voor het
Gewest een aantal faillissementen dat, naargelang de bronnen
en de gebruikte criteria, tussen 909 en 951 schommelt.
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2. Les chiffres de fermetures d'entreprises fournis par Ie
«Fonds d'indemnisation des travailleurs licencies en cas de
fermeture d'entreprise » recouvrent les personnes physiques et
morales occupant du personnel. Ne sont pas pris en compte
les independants n'occupant pas de personnel.

2. De cijfergegevens sluiting van oadernemingen verstrekt
door het «Fonds tot vergoeding van ontslagen werknemers
bij sluiting van ondernemingen» hebben betrekking op
natuurlijke en rechtspersonen die personeel in dienst hebben.
Er is geen rekening gehouden met zeifstandigen zonder
personeel.

Les statistiques de faiflites reprennent 1'ensemble des faillites des personnes physiques et morales avec ou sans
personnel, publiees au Moniteur beige.

Bij de statistieken over faillissementen gaat het om het
geheel van de faillissementen van natuurlijke en rechtspersonen, met of zonder personeel, zoals bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad.

Ceci explique pourquoi Ie nombre de faillites est superieur
au nombre de fermetures.

Zo valt er te verklaren dat er meer faillissementen dan
sluitingen vermeld zijn.

Enfin, a propos de la deuxieme parrie de la question, aucun
dossier concernant la restructuration d'entreprise avec chomage economique ne m'a ete soumis.

Tenslotte, wat het tweede deel van de vraag betreft, werd
mij geen enkel dossier van herstructurering van bedrijven met
economische werkloosheid voorgelegd.

Question n° 84 de M. Galand du 3 janvier 1992 (Fr.):

Vraag nr. 84 van de heer Galand d.d. 3 januari 1992 (Fr.):

L'aide de la Region a la Grme SABCA-Bruxelles.

De steua van het Gewest aan de firma SABCA-Bruxelles.

La Region a decide d'accorder une aide a la firme SABCA
pour la realisation de sa part du programme Airbus A330/
A340.

Het Gewest heeft besloten de firma SABCA steun te
verlenen voor de verwezenlijking van haar deel van het
programma Airbus A330/A340.

L'intervention financiere de la Region est justifiee par la
volonte de renforcer en Region de Bruxelles-Capitale la
presence d'activites de developpement et de production axees
sur les technologies et les produits du secteur de 1'aviation
civile.

De bijdrage van het Gewest wordt gerechtvaardigd vanuit
de bedoeling om in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest de
aanwezigheid te versterken van bedrijvigheden inzake ontwikkeling en produktie van technologieen en produkten voor
de burgerluchtvaart.

Le programme de la SABCA-Bruxelles represente un investissement en recherche et developpement d'un montant d'environ 400 millions de francs, pour une periode de 15 ans,
localise dans la Region.

Het programma van SABCA-Bruxelles houdt een investering voor research en ontwikkeling in van ongeveer 400
miljoen fr., voor een periode van 15 jaar, in het Gewest.

Monsieur le Ministre peut-il me communiquer :

Kan de heer Minister me het volgende meedelen :

1. le montant exact de 1'intervention de la Region;
2. la duree prevue de 1'intervention financiere;
3. la part respective de 1'aide sous les formes d'avances
recuperables, d'interventions dans les couts de prefinancement et de garanties afferentes au risque de change?.

1. het exacte bedrag van de gewestelijke steun,
2. de geplande duur van de financiele steunverlening;
3. het respectievelijke deel van de steun in de vorm van
invorderbare voorschotten, deelneming in de kosten van
voorfinanciering en garanties inzake wisselrisico's ?

Reponse : Suite a sa demande, j'ai 1'honneur de faire savoir
a Phonorable membre que :

Aatwoord: In aansluiting op zijn vraag, heb ik het
genoegen aan het geachte lid het volgende te laten weten ;

Le montant de 1'intervention de la Region en faveur de la
societe SABCA dans le cadre de sa participation au programme Airbus A330/A340 s'eleve a 525 millions F et
concerne les couts recurrents. Le montant de 400 millions,
auquel fait mention 1'honorable membre, concerne les investissements, couts non recurrents qui font 1'objet d'une aide de
1'Etat.

Het bedrag van de tussenkomst van het Gewest ten gunste
van firma SABCA in het kader van zijn participatie aan het
Airbus A330/A340-programma bedraagt 525 miljoen fr. en
heeft betrekking op weerkerende kosten. Het bedrag van 400
miljoen, dat het geachte lid vermeldt, heeft betrekking op de
investeringen, die geen weerkerende kosten zijn en het
voorwerp van een steun van de Staat uitmaken.

Le montant de 525 millions constitue un maximum qui
serait atteint au cas ou le cours du dollar US se maintiendrait
en permanence au cours des 15 annees au-dessous du taux de
42,75 F/US $.

Het bedrag van 525 miljoen vertegenwoordigt een maximum dat bereikt zou zijn in het geval dat de koers van de US
dollar permanent behouden zou blijven onder de wisselwaarde van 42,75 fr./US $ gedurende deze 15 jaren.

La duree de 1'intervention financiere correspond a celle de
la realisation du programme de production des 800 «tailcone», qui est fixee a 15 ans.

die van de verwezenlijking van het produktieprogramma van
de 800 «tail-cones », dat vastgesteld is op 15 jaar.

De duur van de financiele tussenkomst komt overeen met
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Le montant de 1'intervention de la Region se repartit
comme suit:

Het bedrag van de tussenkomst van het Gewest is als volgt
verdeeld :

— avance remboursable
45,57 millions
— subvention pour, couverture de 50 %
des charges financieres
215,31 millions
— subvention pour couverture de 1'ecart
de change US $/FB
263,72 millions

— terugvorderbaar voorschot
— subsidies voor de dekking van 50 %
van de financiele lasten
— subsidie voof de dekking van de wisselkoersverschillen US $/BF.

45,57 miljoen
215,31 miljoen
263,72 miljoen

524,60 millions

524,60 miljoen

De legers ecarts peuvent apparaltre resultant des adaptations des previsions devolution des indices economiques.

Lichte schommelingen kunnen gebeuren, veroorzaakt door
de nodige aanpassingen aan de voorziene evolutie van de
economische indexen.

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation
des Sites d'Activites economiques desaffectes

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing
van Afgedankte Bedrijfsmimten

Question n° 225 de M. Roelants du Vivier du 12 septembre
1991 (Fr.):

Vraag nr. 225 van de heer Roelants du Vivier d.d. 12 September 1991 (Fr.) :

Techniques «sans tranchee».

« Uitgraviagsloze » tecSuiieken.

Dans de nombreuses agglomerations densement urbanisees
en Europe, et singulierement en France, un eventail impressionnant de techniques dites «sans tranchee» sont mises en
oeuvre.

In heel wat drukke stadsagglomeraties in Europa, en vooral
in Frankrijk, wordt een hele reeks « uitgravingsloze » technieken gebruikt.

Ces techniques sont utilisees dans trois domaines : 1'investigation (pour la recherche de fuites, par exemple), la rehabilitation (afin d'assurer 1'etancheite de conduites anciennes et de
limiter les travaux de remplacement) et la pose de nouvelles
conduites. Ces nouvelles techniques mettent en oeuvre des
precedes qui limitent 1'ouverture du sol ou du trottoir a une
fouille de depart et une fouille d'arrivee et reduisent ainsi
considerablement la gene pour les riverains. Elles permettent
une economic de plus de 10 % par rapport au cout d'un
chantier traditionnel. En outre, elles sont generalement
rapides a mettre en ceuvre, ce qui concourt a minimiser
1'impact de ces realisations sur 1'environnement.

Deze technieken gebruikt men op drie vlakken : speurwerk
(onder meer voor het opsporen van lekken), renovatie (om de
waterdichtheid van oude leidingen te verzekeren en de
vervangingswerkzaamheden te beperken) en het leggen van
nieuwe leidingen. De werkwijzen van deze nieuwe technieken
beperken de noodzaak om de bodem of het voetpad uit te
graven tot een beginput en een eindput en beperken aldus in
belangrijke mate de hinder voor de buurtbewoners. Zij
leveren een besparing van 10 % op in verhouding tot de
kostprijs van een traditionele werf. Bovendien kunnen zij vrij
snel worden uitgevoerd, wat bijdraagt tot een minimale
invloed van de werken op het milieu.

Monsieur le Ministre peut-il me faire savoir 1'etat d'utilisation de ces techniques dans la Region de Bruxelles, et plus
particulierement:

Kan de Minister me laten weten of deze technieken in het
Hoofdstedelijk Gewest worden gebruikt, meer bepaald :

— en matiere d'investigation : 1'inspection video, le georadar, la correlation acoustique;
— en matiere de rehabilitation : le gainage interne : structurant/non structurant;
— en matiere de remplacement des conduites : 1'eclatement
de conduite, 1'extraction de conduite, le forage, la fusee
sous-soleuse, le micro-tunnelier ?

— inzake speurwerk : de video-inspectie, de georadar, de
akoestische correlatie,
— inzake renovatie: interne ommanteling: structurerend/
niet structurerend;
— inzake vervanging van de leidingen : gesprongen leidingen, leidingen die moeten worden opgedolven, het boren,
de spilas, de micro-tuneelgraver ?

Repoase: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants.

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid in kermis te stellen
van de hiernavolgende elementen.

La question posee par Monsieur F. Roelants du Vivier
concerne 1'investigation, la rehabilitation et la pose de
conduites.

De vraag, die is gesteld door de heer F. Roelants du Vivier,
heeft betrekking op onderzoekingen, vernieuwingen en plaatsingen van leidingen.
243
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Ces travaux sont principalement executes par les concessionnaires publics (Electrabel, QBE, RTT pour ne citer que
les principaux) et non pas par 1'AED.

Deze werken worden voornamelijk uitgevoerd door de
openbare concessiehouders (Electrabel, BIWM, RTT om nog
maar de belangrijkste te noemen) en niet door het BUV.

En ce qui concerne les travaux relatifs a la signalisation
lumineuse et a 1'eclairage public, Ie Service B3 de 1'AED
(techniques speciales) utilise de temps en temps la technique
du forage si 1'encombrement du sous-sol Ie permet.

Voor wat betreft de werken voor de lichtsignalisatie en de
openbare verlichting gebruikt de Dienst B3 van het BUV
(bijzondere technieken) af en toe de boortechniek, althans
indien de hindernissen in de ondergrond dit toelaten.

En site urbain. Ie forage est quasiment exclu. Le reseau de
collecteurs d'eau, quant a lui, est gere par la Region de
Bruxelles-Capitale et generalement controle de maniere classique, plus rarement par inspection video.

In een stedelijke omgeving is het boren nagenoeg uitgesloten. Het waterleidingnet wordt beheerd door het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest en over het algemeen gecontroleerd op
een traditionele manier en slechts zeiden met behulp van
video-inspekties.

Question n° 230 de M. Adriaens du 2 septembre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 230 van de heer Adriaens d.d. 2 September 1991
(Fr.) :

Amenagements cyclistes et pistons de la voirie regionale.

Fiets- en voetpaden van het gewestelijk verkeersnet.

Dans une brochure recemment distribute en Region bruxelloise a 1'initiative de 1'Executif, il est ecrit «L'action menee
par le Ministre bruxellois des travaux publics et des Communications, J.L. Thys, se veut volontariste et coherente. II s'agit
d'abord de redonner aux pietons, cyclistes et usagers des
transports en commun leur place dans la ville (...).

In een onlangs op initiatief van de Executieve in het
Hoofdstedelijk Gewest verspreide brochure staat dat de actie
van de Brusselse Minister voor Openbare Werken en Verkeerswezen, J.-L. Thys, voluntaristisch en coherent is en dat
het voor alles de bedoeling is de voetgangers, de fietsers en de
gebruikers van het openbaar vervoer hun plaats in de stad
terug te geven...

Dans cette perspective, j'aimerais poser quelques questions
au Ministre, d'abord sur deux amenagements routiers qui
semblent aller diametralement a 1'oppose de cette profession
de foi, et une autre sur un projet en cours.

In deze optiek zou ik de Minister graag enkele vragen
stellen, eerst over twee wegaanpassingen die volledig haaks
staan op deze geloofsbelijdenis en daarna over een project in
uitvoering.

1. Font Van Praet.

1. De Van Praetbrug.

Le nouvel amenagement du pont Van Praet est assez
surprenant pour les 2-roues : pistes cyclables interrompues
apres quelques metres ou pis, butant sur les bordures des
trottoirs reserves au pietons, feux pour velos restant obstinement rouges (bouton poussoir non signale)...

De tweewielers zijn ten zeerste verbaasd over de heraanleg
van de Van Praetbrug : fietspaden die na enkele meter worden
onderbroken of die, erger nog, doodlopen op de boordstenen
van de voetpaden, verkeerslichten voor fietsers die halsstarrig
rood blijven (niet aangeduide drukknoppen)...

Le Ministre peut-il me donner les renseignements qui
suivent:

Kan de Minister de volgende vragen beantwoorden :

— Le responsable 2-roues de 1'administration regionale
a-t-il participe a 1'elaboration des plans des carrefours ?

— Werd de persoon die in de gewestelijke administratie
voor de tweewielers verantwoordelijk is bij de opstelling van
de plannen van de kruispunten betrokken ?

— Ce responsable a-t-il approuve 1'amenagement finalement adopte ?

— Heeft deze verantwoordelijke de uiteindelijke inrichting
goedgekeurd ?

— Des amenagements ulterieurs sont-ils programmes pour
amelrorer une situation tres dangereuse pour les cyclistes ?

— Zijn er latere werken gepland om aan een voor de fietsers
zo gevaarlijke toestand te verhelpen ?

2. Place Louise.

2. Louizaplein.

L'embarcadere pour les trams, situe au centre de la place
Louise, n'est pas directement accessible aux pietons venant de
1'avenue Louise. Ceux-ci doivent faire un large detour et
croiser plusieurs fois le flot des vehicules automobiles pour
acceder a 1'arret de tram.

Het perron voor de trams, gelegen in het midden van het
Louizaplein, is niet onmiddellijk bereikbaar voor de voetgangers van de Louizalaan. Deze moeten een grote omweg maken
en verschillende keren het wagenverkeer kruisen alvorens de
tramhalte te bereiken.

— Cet amenagement a-t-il ere prevu dans le seui but de
fluidifier la circulation automobile ?

— Werd deze aanleg gepland om alleen het autoverkeer
viotter te laren verlopen ?

— Sinon, pourquoi les itineraires pietons sont-ils aussi
inutilement compliques et perilleux ?

— Zo neen, waarom is de inrichting voor de voetgangers
dan zo onnodig ingewikkeld en gevaarlijk ?

— Une modification prevoyant des passages pour pietons
du cote ou Us sont les plus nombreux est-elle envisageable a
court terme ?

— Wordt er op korte termijn gedacht aan een wijziging met
oversteekplaatsen voor voetgangers op de plaats waar deze
het talrijkst zijn ?
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3. Avenue Brugmann.

3. De Brugmannlaan.

Monsieur Ie Ministre peut-il m'assurer que, avant qu'il ne
soit trop tard, on veillera a assurer une circulation sure des
cyclistes lors du futur reamenagement de 1'avenue Brugmann?
Ainsi, la vitesse sera-t-elle limitee a 50 km/h, la bande de
roulement aura-t-eUe 3 m 50 de largeur, la creation de
tourne-a-droite pour velos est-elle programmee, la qualite du
revetement sera-t-elle adaptee aux velos, des parkings-velos
sont-ils prevus aux arrets importants ?

Kan de Minister me verzekeren dat men, voor het te laat is,
ervoor zai waken de fietsers bij de toekomstige aanleg van de
Brugmannlaan een veilig parcours te garanderen ? Wordt de
snelheid tot 50 km per uur beperkt? Wordt de rijstrook
3,50 m breed ? Wordt er voor de fietsers een mogelijkheid om
rechts af te slaan gepland? Wordt er een op fietsers afgestemde wegbekleding aangebracht? Worden bij de belangrijke haltes parkeerplaatsen voor fietsen voorzien ?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les elements suivants :

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid in kennis te stellen
van de volgende elementen :

1. Font Van Praet :

1. Van Praetbrug :

Les plans qui ont ete dresses pour Ie reamenagement du
carrefour de 1'avenue Lambermont et 1'avenue de Vilvorde,
pres du pont Van Praet, ont ete soumis pour approbation a la
police communale.

De plannen, die zijn opgesteld voor de heraanleg van het
kruispunt van de Lambermondaan en de Vilvoordelaan nabij
de Van Praetbrug, werden ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeentelijke politiediensten.

La signalisation tricolore, plus specialement pour les
cyclistes, sera verifiee par Ie service gerant les feux a ce
carrefour.

De driekleurige verkeerslichten, en in het bijzonder deze
voor de fietsers, zullen worden gekontroleerd door de dienst
die de verkeerslichten van dit kruispunt beheert.

A 1'epoque de Pelaboration de ces plans, aucun responsable
«deux roues » n'etait designe par 1'Etat. Entre-temps, j'ai mis
en place au sein des services de 1'AED un service «deux
roues ». Un rapport lui a ete demande. Si necessaire, toutes les
mesures seront prises pour ameliorer la situation actuelle des
pistes cyclables.

Ten tijde van de opstelling van deze plannen was er nog
geen enkele verantwoordelijke voor de tweewielers aangeduid
door de Staat. Inmiddels heb ik in de diensten van het BUV
een dienst «tweewielers» opgericht. Deze dienst werd verzocht om een verslag ter zake. Indien het noodzakelijk bUjkt,
dan zullen alle nodige maatregelen worden genomen om de
huidige situatie van de fietspaden te verbeteren.

2. Place Louise :

2. Louizaplein :

L'amenagement est Ie fruit d'un compromis pour repondre
aux besoins des differents usagers.

De inrichting is het gevolg van een compromis om in te
gaan op de noden van de verschillende weggebruikers.

L'implantation des embarcaderes pour les trams a ete
choisie pour permettre aux usagers du metro de pouvoir
prendre Ie tram sur un site protege en toute securite.

Er werd gekozen voor de plaats van tramperrons om de
metrogebruikers in de mogelijkheid te stellen om in alle
veiligheid de tram te nemen op een beschermde ruimte.

Le passage d'un quai a 1'autre se fait en bout d'embarcadere.

Het overstappen van het ene naar het andere perron
geschiedt aan de uiteinden van de perrons.

Les usagers provenant du metro representent la grosse
majorite des clients.

De meeste klanten zijn roetroreizigers.

Les usagers qui viennent de 1'avenue Louise, ont, il est vrai,
un plus long parcours a effectuer sous couvert de feux de
signalisation s'ils ne desirent pas prendre le passage souterrain.

De gebruikers van de Louizalaan moeten inderdaad onder
bescherming van verkeerslichten een langere weg afleggen
indien ze niet gebruik wensen te maken van de ondergrondse
doorgang.

L'amenagement d'un passage direct en prolongement de
1'avenue Louise n'a pu etre execute, car il necessitait une
phase de feux pour les pietons qui aurait entraine une
diminution beaucoup trop importante du debit du trafic
automobile actuel.

De aanleg van een rechtstreekse verbinding in het verlengde
van de Louizalaan kon niet worden doorgevoerd. Dit zou een
bijkomende faze van de verkeerslichten hebben vereist en,
bijgevolg, een veel te belangrijke afname van het huidig debiet
van het autoverkeer.

3. Avenue Brugmann :

3. Brugmannlaan :

Le projet de reamenagement de 1'avenue Brugmann (troncon compris entre le square Marlow et la place Vanderkinderen), que mon Administration est en train d'elaborer et qui
sera soumis sous peu a la procedure pour 1'obtention du
permis de batir, prevoit un site propre central pour les
transports en commun avec deux chaussees laterales de
3,65 m. de largeur. Par 1'organisation d'une «onde verte» le
long des carrefours equipes de feux de signalisation tricolores
et par des deplacements locaux de 1'axe des chaussees, la
vitesse des vehicules sera reduite a un niveau compatible a
1'environnement urbain.

Het ontwerp voor de heraanleg van de Brugmannlaan (vak
tussen het Marlowplein en het Vanderkinderenplein) die mijn
Administratie momenteel opstelt en die zeer binnenkort zai
worden onderworpen aan de procedure voor het verkrijgen
van een bouwvergunning, plant een centrale eigen bedding
voor het openbaar vervoer met twee laterale zijwegen met een
breedte van 3,65 m. Door de organisatie van een «groene
golf » langsheen de kruispunten met driekleurige verkeerslichten en door lokale verplaatsingen van de as van de rijwegen,
zai de snelheid van de voertuigen worden beperkt tot een
niveau dat verenigbaar is met het stadsmilieu.

1940

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 7 fevrier 1992 (n° 19)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad — 7 febriiari 1992 (nr. 19)

Les possibilites de faciliter les deplacements des cyclistes
virant a droite serotit examinees avec toutefois Ie souci de ne
pas reduire 1'espace disponible pour les pietons.

De mogelijkheden om de verplaatsingen te vergemakkelijken van de fietsers, die rechts afslaan, zullen evenwel worden
onderzocht. Men zai er evenwel op letten dat de beschikbare
ruimte voor de voetgangers niet wordt beperkt.

Comme revetement routier des chaussees, il sera propose
un asphalte drainant, tres adapte a la circulation cycliste.
L'implantation de parkings velos sera examinee.

Als wegbedekking zai een drainerende asfaltlaag worden
voorgesteld die zeer geschikt is voor het fietsersverkeer. De
bouw van fietsstallingen zai worden onderzocht.

Question n° 232 de M. de Lobkowicz du 2 octobre 1991
(Fr.) ;

Vraag nr. 232 van de heer de Lobkowicz d.d. 2 oktober 1991

Ameaagement de la partie centrals de I'avenue Churchill a
Uccle.

Aanleg van de middenberm op de Churchill-laao te Ukkel.

L'amenagement de toute la partie centrale de I'avenue
Churchill a Uccle releve de la STIB et done de vos competences.

De aanleg van de hele middenberm van de Churchill-laan te
Ukkel valt onder de bevoegdheden van de MTVB en dus van
uzelf.

Depuis quelque temps, des riverains me signalent des
carences dans 1'entretien de cette partie de 1'une des plus belles
arteres de la Region.

Sedert enige tijd signaleren de buurtbewoners me nalatigheden in het onderhoud van dit deel van een van de mooiste
hoofdverkeerswegen van het Gewest.

Vos services sont-ils au courant de cet etat de choses ?
Si oui, des mesures sont-elles envisagees pour y remedier ?
Avez-vous des projets a plus long terme concernant ce
dossier ?

(Pr.) :

Zijn uw diensten van deze stand van zaken op de hoogte ?
Zo ja, weike maatregelen worden gepland om hieraan te
verhelpen ?
Heeft u in dit dossier plannen op lange termijn ?

Reponse : J'ai 1'honneur de signaler a 1'honorable membre
que 1'entretien de la partie centrale de I'avenue Churchill fait
partie d'un programme d'interventions etabli dans Ie cadre
d'une entreprise d'entretien des espaces verts des avenues et
squares geres par la Region de Bruxelles-Capitale.

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid crop te wij'zen dat
het onderhoud van het middengedeelte van de Churchill-laan
deei uitmaakt van een interventieprogramma opgesteld in het
kader van een aanneming voor het onderhoud van de groene
ruimten van de lanen en pleinen die worden beheerd door het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

En particulier, les travaux d'entretien suivants sont prevus
a I'avenue Churchill:

Op de Churchill-laan zijn in het bijzonder de volgende
onderhoudswerken voorzien :

— nettoyage complet et remise en etat des zones en dolomie
dans les bermes centrales Ie long du site propre pour
tramways;
— nettoyage et rafralchissernent des zones de plantation au
pied des arbres;
— campagne de proprete (ramassage de papiers et dechets) Ie
long des voies de tram;
— nettoyage des filets d'eau;
— fauchage des gazons du rond-point;
— elagage des arbres d'alignement.

— de volledige schoonmaak en herstel van de dolomietzones
op de middenbermen langsheen de eigen bedding voor
trams;
— de schoonmaak en opfrissing van de beplante zones aan
de voet van de bomen;
— een netheidscampagne (oprapen papier en vuilnis) langsheen de tramsporen;
— de schoonmaak van de afvoergeulen;
— het maaien van de grasperken van het rond plein;
— het snoeien van de boomrijen.

Le programme quinquennal (1989-1994) des investissements routiers de la Region de Bruxelles-Capitale ne prevoit
aucun projet important de reamenagement de I'avenue Churchill.

Het vijfjarenprogramma (1989-1994) van de wegeninvesteringen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voorziet geen
enkel belangrijk projekt voor de hermrichting van de Churchill-laan.

Toutefois, 1'Administration prevoit, de maniere similaire a
ce qui s'est fait avenue de Tervuren, une etude d'ensemble
visant a la revitalisation des plantations existantes dans la
berme centrale.

De Administratie voorziet evenwel, zoals voor de Tervurenlaan, een globale studie voor een wederopleving van de
bestaande beplantingen van de middenberm.

Question n° 233 de M. Cools du 2 octobre 1991 (Fr.):

Vraag nr. 233 van de heer Cools d.d. 2 oktober 1991 (Fr.) :

Indemoisation des petits commercants de la me de Stalls,

Scbadevergoedagen voor de kleiae handelaars van de
Stallestraat.

Les commercants de la rue de Stalle ont subi un manque a
gagner certain du fait des travaux effectues par la Region dans
cette rue.

De handelaars van de Stallestraat hebben een zekere winst
moeten derven ingevolge de werkzaamheden die het Gewest
in deze straat liet uitvoeren.
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Plusieurs d'entre eux se sont adresses a la Commission
competente du Ministere des Classes moyennes pour etre
indemnises. Les petits commercants semblent se heurter,
devant cette commission, a une fin de non-recevoir alors que
de grandes societes riveraines de la rue de Sfalle auraient ete
indemnisees.

Een aantal onder hen schreven de ter zake bevoegde
Commissie van het Ministerie van de Middenstand aan en
vroegen een schadevergoeding aan. Het laat zich aanzien dat
dc kleine handelaars voor deze Commissie op een onontvankelijkverklaring botsen, terwiji de grote bedrijven in de
ontniddellijke omgeving van de Stallestraat reeds vergoed
zouden zijn.

Monsieur Ie Ministre peut-il m'indiquer si la Region de
Bruxelles-Capitale est competente ou non pour 1'indemnisation des prejudices subis par des commercants, suite a de
grands travaux et quels sont les recours dont ceux-ci disposent pour etre indemnises ?

Kan de Minister mij zeggen of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest al of riiet verantwoordelijk is voor het vergoeden
van door handelaars ingevolge werken geleden schade en
weike rechtsmiddelen de handelaars ter beschikking staan om
te worden vergoed ?

Monsieur Ie Ministre peut-il aussi m'indiquer si la Region,
lorsqu'elle elabore un budget pour des travaux comme ceux
de la rue de Stalle, incorpore dans celui-ci les frais d'mdemnisation des commercants leses ?

Mag ik van de Minister eveneens vernemen of het Gewest,
bij de opstelling van een begroting voor werken zoals deze in
de Stallestraat, de schadevergoedingen voor de handelaars
bijrekent ?

Reponse : J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre qu'en vertu des lois des 2 avril 1976 et 4 aout 1978,
1'Admmistration de 1'Economie et de 1'Emploi — Service PME
— du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale peut
octroyer des facilites d'acces au credit en faveur des petits
commercants ayant subi par suite de travaux d'utilite publique, une diminution importante de leur chiffre d'affaire.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat het Bestuur van Economic en Tewerkstelling — Dienst
KMO's — van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest krachtens de wetten van 2 april 1976 en
4 augustus 1978 faciliteiten kan toekennen voor het bekomen
van kredieten, dit ten gunste van kleine handelaars die een
belangrijk omzetverlies hebben geleden door werken omwille
van openbaar nut.

I/application de cette legislation n'etant pas de la competence de mon Administration, je n'ai pas connaissahce de la
discrimination relevee par 1'honorable membre dans Ie
deuxieme paragraphe de sa question.

De toepassing van deze wetgeving valt niet onder de
bevoegdheden van mijn Administratie. Ik heb geen weet van
de discriminatie waarover het geachte lid het heeft in de
tweede paragraaf van zijn vraag.

Par ailleurs, les commercants disposent aussi d'un recours
en indemnisation, aupres de mon Administration, sur base de
I'article 544 du Code civil (troubles de voisinage). Les
indemnites eventueUement accordees, soit par transaction,
soit par decision judiciaire, ne sont pas liquidees sur I'article
budgetaire relatif aux travaux dont Se plaignent les interesses
mais sur I'article 34.01 de la division 10.

De handelaars kunnen bovendien een eis tot schadeloosstelling indienen bij mijn Administratie op basis van artikel 544
van het Burgerlijk Wetboek (burenhinder). De vergoedingen,
die eventueel worden toegekend door vergelijk of na een
gerechtelijke beslissing, worden niet geboekt ten laste van het
begrotingsartikel van de werken waarover de betrokkenen
klagen maar ten laste van artikel 34.01 van afdeling 10.

Question n° 234 de M. Gulllaume du 4 octobre 1991 (Fr.)

Vraag nr. 234 van de beer Guillaume d.d. 4 oktober 1991
(Fr.) :

Atteinte an biliaguisme de la Region de Bruxelles-Capitale.

Aanslag op de tweetaligheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

J'informe Monsieur Ie Ministre que plusieurs panneaux
routiers unilingues neerlandais ont ete places ou subsistent sur
Ie territoire de la Region de Bruxelles-Capitale (19 communes).

Ik vestig de aandacht van de Minister op het feit dat een
aantal eentalig Nederlandstalige verkeersborden op het
grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (19
gemeenten) staan of werden geplaatst.

1. Sur 1'autoroute Liege-Bruxelles pres de la sortie finale de
cette autoroute (echangeur Reyers) en direction du centre, sur
Ie territoire de Schaerbeek, la partie du panneau indiquant
« Centre » a ete occultee depuis plusieurs mois, seule subsiste
la partie indiquant « Centrum» (voir plan et photo n° 1 du
26 aout 1991). Meme si Ie trafic automobile a ete canalise sur
les bandes de droite, ce n'est pas une excuse.

1. Op de autosnelweg Luik-Brussel, bij de einduitrit van
deze snelweg (verkeerswisselaar Reyers), in de richting van
het centrum, op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek, wordt het gedeelte van het bord met de vermelding
« Centre» sinds enkele maanden bedekt; enkel het gedeelte
met de vermelding «Centrum» blijft zichtbaar (zie plan en
foto nr. 1 van 26 augustus 1991). Het feit dat het verkeer de
rechterstroken moet gebruiken is geen reden.

2. Sur 1'autoroute A12 Bruxelles-Anvers, en direction
d'Anvers, sur Ie territoire de Bruxelles-ville (Laeken) a un
endroit situe a hauteur de 1'avenue de Meysse, bien avant la
chaussee romaine, se trouve un panneau (voir plan et photo
n° 2 prise Ie 26 aout 1991) ou les mentions francaises
« Anvers » et « Heysel» ont volontairement ete omises. Seules
les mentions neerlandaises «Antwerpen» et «Heizel» y
figurent. Idem pour Ie panneau symetrique sur 1'autre cote de
cette autoroute.

2. Op de autosnelweg A12 Brussel-Antwerpen, in de
richting van Antwerpen, op het grondgebied van Brussel-Stad
(Laken), ter hoogte van de Meysselaan, nog voor de Romeinsesteenweg, staat een bord (zie plan en foto nr. 2 genomen op
26 augustus 1991) waar de Franstalige vermeldingen
« Anvers » en « Heysel» vrijwillig werden weggelaten. Enkel
het Nederlandstalige «Antwerpen» en «Heizel» worden
vermeld. Idem voor het symmetrisch bord aan de andere kant
van deze autosnelweg.
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3. Sur 1'autoroute E411 Bruxelles-Luxembourg, environ
200 m avant Ie carrefour Leonard, en direction de Namur, sur
Ie territoire d'Auderghem (qui s'etend jusqu'a 1'autre bord de
la chaussee) se trouve un panneau sur lequel la mention
«Luxembourg* a ete amputee d'un 0 et les mentions
« Namur » et « Anvers » ont ete supprimees. Seules subsistent
les mentions neerlandaises correspondantes (voir plan n° 3 et
photo n° 3 prise Ie 1" septembre 1991). Dans 1'autre sens de la
meme autoroute, un peu avant Ie carrefour Leonard (dans Ie
sens Namur-Bruxelles) 1'appellation « Bruxelles » a ete supprimee.

3. Op de autosnelweg E411 Brussel-Luxemburg, ongeveer
200 m voor het Leonardkruispunt, in de richting van Namen,
op het grondgebied van Oudergem (dat zich uitstrekt tot de
andere rand van de weg), staat een bord waarop in de
vermelding «Luxembourg* de 0 werd weggewerkt en de
vermeldingen « Namur » en «Anvers » weggelaten. Enkel de
overeenkomstige Nederlandstalige vermeldingen bleven staan
(zie plan nr. 3 en foto nr. 3 genomen op 1 September 1991).
In de andere zin van dezelfde autosnelweg, iets voor het
Leonardkruispunt (in de richting Namen-Brussel), is de
benaming « Bruxelles » doorstreept.

4. Enfin, a la sortie bruxelloise de 1'autoroute du littoral,
sur un petit terre-plein situe entre 1'avenue Charles Quint, la
rue des Chalets et la chaussee de Zeilik, figure un panneau
directionnel indiquant uniquement « St.-Agatha-Berchem » et
non la mention francaise correspondante alors que cet endroit
est bien situe en Region bruxelloise, sur la commune de
Berchem-Ste-Agathe (voir plan et photo n° 4 du 26 aout
1991).

4. Tenslotte, aan de Brusselse afrit van de kustsnelweg, op
een kleine wegberm tussen de Keizer Karellaan, de Lusthuizenlaan en de Zeiliksesteenweg staat een wegwijzer met enkel
de vermelding «St.-Agatha-Berchem» en niet de overeenkomstige Franstalige vermelding, hoewel die plaats wel
degelijk in het Hoofdstedelijk Gewest ligt, op het grondgebied
van de gemeente St.-Agatha-Berchem, (zie plan en foto nr. 4
van 26 augustus 1991).

En conclusion, j'aimerais savoir comment Monsieur Ie
Ministre des Communications et des Travaux publics de la
Region de Bruxelles-Capitale qui, sauf erreur de ma part, est
competent en matiere de panneaux routiers situes sur Ie
territoire de la Region, justifie-t-il ces atteintes au bilinguisme
de notre Region qui donnent aux etrangers la facheuse
impression que 1'agglomeration bruxelloise, peuplee a 85 %
de francophones, est une ville exclusivement flamande ?

Om te besluiten zou ik graag vernemen hoe de Minister
belast met Verkeer en Openbare Werken van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest die, behoudens een vergissing mijnerzijds, bevoegd is voor de verkeersborden op het grondgebied
van het Gewest, deze aanslagen op de tweetaligheid van ons
Gewest rechtvaardigt; ze wekken bij buitenlanders de verkeerde indruk dat de Brusselse agglomeratie, met 85 %
Franstalige inwoners, een uitsluitend Vlaamse stad is ?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre les renseignements ci-dessous :

Aatwoord : Ik heb de eer het geachte lid in kermis te stellen
van de volgende inlichtingen.

Point 1.

Punt 1.

Un nouveau film a texte bilingue sera commande incessament.

Er zai zeer binnenkort een nieuwe tweetalige film worden
besteld.

Point 2.

Punt 2.

Le panneau repris a la photo n° 2 a ete enleve suite a un
accident. II est actuellement en reparation chez le fabricant
qui a ete charge d'y faire figurer les indications dans les deux
langues. L'autre panneau symetrique sera adapte de la meme
maniere des que le panneau accidente aura ete remis en place.

Het bord van foto nr. 2 werd verwijderd na een ongeval.
Het wordt momenteel hersteld bij de fabrikant ervan. Deze
werd verzocht om een tweetalige vermelding. Het andere,
symmetrische bord zai op dezelfde wijze worden aangepast
zodra het beschadigde bord zai zijn teruggeplaatst.

Point 3.

Punt 3.

Les textes incrimines (photo 3) ont ete modifies par la
Region flamande. Je suis intervenu en son temps aupres de
mon homologue pour denoncer la mesure prise a 1'encontre
d'une solution toleree pendant de longues annees auparavant.

De teksten (foto nr. 3) werden gewijzigd door het Vlaamse
Gewest. Ik kwam destijds tussen bij mijn collega om de
maatregel aan te klagen die was genomen tegen een opiossing
die algemeen aanvaard was sedert vele jaren.

Point 4.

Punt 4.

Le signal unilingue F29 sera remplace par un signal bilingue
de meme numero. Par ailleurs, la situation de la signalisation
directionnelle est en cours de revision complete voirie par
voirie.

Het eentalig bord F29 zai worden vervangen door een
tweetalig bord van hetzelfde nummer. De situatie van de
richtingssignalisatie wordt bovendien volledig en straat per
straat herzien.

Enfin, je doute reellement de 1'analyse de 1'honorable
membre a propos de la perception que peuvent avoir les
etrangers, suite a ces quelques panneaux herites de 1'epoque
ou cette gestion dependait d'un gouvernement national.
J'espere pouvoir m'attendre a plus de discernement a 1'avenir.

Tot slot twijfel ik echt aan de analyse van het geachte lid in
verband met de mogelijke opvatting van de buitenlanders
ingevolge dit beperkt aantal borden die dateren uit de tijd
toen het beheer ervan werd verzekerd door een nationale
regering. Ik hoop me in de toekomst echt aan meer oordeelkundigheid te mogen verwachten.
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Question n° 235 de M. Drouart du 8 octobre 1991 (Pr.) :
Le detoumement de traffic dans un quartier residentiel.
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Vraag nr. 235 van de heer Drouart d.d, 8 oktober 1991
(Fr.) :
Verkeersomfeiding in eea wooawijk.

Les automobilistes navetteurs venant de Leeuw-St-Pierre, a
1'ouest de Bruxelles, utilisent pour la plupart la chaussee de
Mons, voirie regionale, pour penetrer dans Bruxelles.

Automobilisten-pendelaars, komende van St.-PietersLeeuw, ten westen van Brussel, nemen gewoonlijk de Bergensesteenweg, gewestelijke weg, richting Brussel.

Suite a 1'intensite du trafic, un nombre significatif d'automobilistes utilisent une voirie communale parallele a cette
chaussee et traversent un quartier residentiel : le Vogelenzang, situe a Anderlecht. Ce trafic occasionne de graves
nuisances aux riverains.

Om het al te drukke verkeer te vermijden neemt een groot
aantal automobilisten een met deze steenweg parallel lopende
gemeentelijke weg en doorkruist zo een woonwijk : Vogelenzang te Anderlecht. Dit veroorzaakt ernstige hinder voor de
wijkbewoners.

Le Ministre est-il informe de cette situation? Quelles
mesures a-t-il prises afin d'eviter ces nuisances ? Des contacts
ont-ils eu lieu avec la commune d'Anderlecht afin de trouver
une solution a cette situation ?

Is de Minister van deze toestand op de hoogte? Weike
maatregelen heeft hi) genomen om deze hinder te vermijden ?
Werd contact genomen met de gemeente Anderlecht om een
opiossing te vinden ?

.Reponse: La question posee a deja fait 1'objet d'une
reponse de ma part.

Aatwoord; Deze vraag werd reeds door mij beantwoord.

Je me permets des lors de renvoyer 1'honorable membre a
ma reponse a la question ecrite n° 228 de Monsieur le
Conseiller Walter Vandenbossche.

Ik ben zo vrij het geachte lid te verwijzen naar mijn
antwoord op schriftelijke vraag nr. 228 van het Raadslid
Walter Vandenbossche.

Question n° 243 de M. Vandenbossche du 23 octobre 1991
(N.):

Vraag nr. 243 van de heer Vandenbossche d.d. 23 oktober
1991 (N.):

Station d'aeration situee a hauteur de la rue Grisar.

Verluchtingsstation ter boogte van de Grisarstraat.

La station d'aeration situee a hauteur de la rue Grisar a
Anderlecht est bouchee regulierement parce que certaines
personnes remplissent ce conduit d'objets de routes sortes.

Het Verluchtingsstation gelegen ter hoogte van de Grisarstraat te Anderlecht is voorwerp van regelmatige verstopping
door het feit dat sommigen zich bezighouden met het
opvullen van deze verluchtingspijp met voorwerpen van
allerhande aard.

Le Ministre peut-il me dire si des mesures d'ordre technique
ont etc prises pour empecher que cette situation se reproduise
a 1'avenir ?

Kan de heer Minister mij mededelen of er maatregelen zijn
genomen van technische aard, weike beletten dat deze situatie
zich in de toekomst nog zou voordoen ?

Reponse : En reponse a sa question, j'ai Phonneur de faire
savoir a 1'honorable membre que de nouvelles grilles de
ventilation seront placees fin novembre a la cheminee de
ventilation en question.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het
geachte lid erover in te lichten dat er op het einde van
november nieuwe ventilatieroosters zullen worden geplaatst
op de ventilatieschouw waarvan sprake.

Ces nouvelles grilles sont concues de facon a ce qu'elles
resistent au vandalisme.

Deze nieuwe roosters zullen dermate ontworpen zijn dat zij
zullen weerstaan aan vandalisme.

Question n° 244 de M. Clerfayt du 24 octobre 1991 (Fr.):

Vraag nr. 244 van de heer Clerfayt d.d. 24 oktober 1991
(Fr.) :

Inauguration du boulevard Leopold II.

Inwijding van de Leopold II-laan.

Ce samedi 5 octobre s'est deroulee, en grande pompe,
1'inauguration du boulevard Leopold II.

Vandaag zaterdag 5 oktober werd de Leopold II-laan met
veel luister ingewijd.

Le Ministre peut-il me preciser le budget total de ces
festivites ?

Kan de Minister me de totale begroting voor deze feestelijkheden geven ?

Peut-il m'indiquer le montant total de 1'intervention financiere de sponsors prives ainsi que les depenses particulieres
qu'ils ont prises en charge ?

Kan hij me het totaal bedrag van de financiele bijdrage van
de prive-sponsors meedelen, evenals de specifieke uitgaven die
zij op zich hebben genomen ?

Peut-il me communiquer la part du total de ces depenses
qui sera imputee au budget de la Region bruxelloise, et a quel
article budgetaire ?

Kan hij me zeggen voor welk deel van het totaal van deze
uitgaven de begroting van het Hoofdstedelijk Gewest wordt
aangesproken en welk begrotingsartikel ?
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Reponse : J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre de
ce que Ie budget total des festivites relatives a 1'inauguration
du boulevard Leopold II, s'eleve a 4.857.000 F.

Antwoord: Ik heb het genoegen het geachte lid erover in
te lichten dat de totale kostprijs van de festiviteiten voor de
inhuldiging van de Leopold n-laan 4.857.000 fr. bedraagt.

La part de 1'intervenrion financiere des sponsors prives
s'eleve a 2.357.000 F. Les depenses a charge de la Region
bruxelloise s'elevent quant a elles a 2.500.000 F et ont ete
imputees a 1'article budgetaire suivant: division 12 —
programme 03 — activite 2 — allocation de base 73.01.

De financiele tussenkomst van de prive-sponsors bedraagt
2.357.000 fr. en word geboekt ten laste van het volgend
begrotingsartikel: afdeling 12 — programma 03 — aktiviteit
2 — basistoelage 73.01.

Question n° 245 de M. de Lobkowicz du 31 octobre 1991

Vraag nr. 245 van de heer de Lobkowicz d.d. 31 oktober
1991 (Fr.) :

(Fr.);
Communication de renseignements coatenus aux registres
de population des 19 communes au Cabinet.

Mededeling van gegeveas uit bet bevolkiagsregister van de
19 gemeenten aan het Kabinet.

Depuis 1'installation de cet Executif, il est arrive frequemment que certains de ses membres commandent des etudes,
dont 1'interet n'echappe a personne, a differenres firmes
privees, organismes universitaires...

Sedert de aanrreding van deze Executieve gebeurt het
regelmatig dat sommige van haar leden bij verschillende
prive-bedrijven, universitaire instellingen, enz., opdracht
geven tot studies waarvan het belang niemand ontsnapt.

Pour mener ces etudes a terme, il arrive egalement regulierement que ces organismes sollicitent des communes des
listings de noms et d'adresses d'habitants classes selon leurs
ages, professions, nationalites, langues,...

In het kader van deze studies gebeurt het eveneens regelmatig dat deze instellingen bij de gemeenten de lijsten vragen met
de namen en de adressen van de inwoners, gerangschikt
volgens leeftijd, beroep, nationaliteit, taalgroep, enz.

Loin de moi 1'idee de penser que ces listings soient utilises a
d'autres fins, apres la realisation des etudes, cependant
permettez-moi de vous demander un releve precis des conventions relatives a des etudes, commandees par votre Cabinet,
qui ont necessite des consultations des differents registres de
population.

Wie ben ik om te denken dat, nadat deze studies zijn
voltooid, deze listings ook voor andere doeleinden worden
gebruikt? Staat u me echter toe u een volledig overzicht te
vragen van de overeenkomsten inzake studies waartoe uw
Kabinet opdracht heeft gegeven en waarvoor de verschillende
bevolkingsregisters moesten worden geraadpleegd.

Pourriez-vous me preciser, en outre, quelles sont les categories de population visees par ces demandes de renseignements ?

Zou u me ook kunnen zeggen op weike bevolkingscategorieen deze aanvragen tot inlichtingen betrekking hebben ?

Reponse : J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
de ce que, a ce jour, mon Cabinet n'a commande aucune
etude qui necessitait des consultations des registres de population.

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te
lichten dat mijn Kabinet tot op heden geen enkele studie heeft
besteld waarvoor de bevolkingsregisters moesten worden
geraadpleegd.

Question n° 246 de M. de Clippele du 31 octobre 1991
(Pr.) :

Vraag nr. 246 van de heer de Clippele d.d. 31 oktober 1991
(Fr.) :

Feu de signalisation sur Ie ring ouest de Bruxelles.

Verkeerslichten op het westefijk deel van de Brusselse ring.

Le 17 juin 1988 dans une question parlementaire j'avais
attire 1'attention du Ministre national des Travaux publics sur
le danger de 1'existence d'un feu de signalisation a Hoeilaart
sur 1'autoroute de Paris-Istanbul. Il m'avait repondu qu'un
passage en tunnel etait prevu.

In een parlementaire vraag van 17 juni 1988 vestigde ik de
aandacht van de nationale Minister van Openbare Werken op
het gevaar van de verkeerslichten op de autosnelweg ParijsIstanbul, ter hoogte van Hoeilaart. Er werd mij geantwoord
dat er in een tunnel was voorzien.

A ce jour, ce tunnel n'a toujours pas ete realise, faute de
moyens financiers. Chaque jour des milliers d'automobilistes
se retrouvent empetres dans d'interminables embouteillages.
Depuis lors, plusieurs accidents mortels ont ete constates.

Vandaag werd deze runnel nog altijd niet gebouwd, bij
gebrek aan financiele middelen. Eike dag zitten duizenden
automobilisten in de oneindige opstoppingen vast. Sedertdien
hebben zich verschillende dodelijke ongevallen voorgedaan,

Comine les Travaux publics ont ete regionalises fin 1988 et
que le ring autour de Bruxelles releve successivement de la
competence des trois ministres regionaux, puis-je insister
aupres du ministre bruxellois afin que lors d'une concertation
avec ses collegues regionaux il propose provisoirement des
solutions moins couteuses, telles :

Aangezien eind 1988 openbare werken een gewestbevoegdheid is geworden en de Brusselse ring opeenvolgend onder de
bevoegdheid van de drie gewestministers valt, drbg ik er bij
de Brusselse Minister op aan wanneer hij met zijn regionale
collega's overleg pleegt voorlopig minder dure opiossingen
voor te stellen, als daar zijn :
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— la suppression des feux de signalisation aux heures de
pointe, ou
— la construction en «by-pass* d'une troisieme bande
uniquement a la hauteur des feux de signalisation dans Ie
sens de Tervuren-Waterioo.

— het stilleggen van de verkeerslichten tijdens de spitsuren,
of
— het aanbrengen, als «by-pass», van een derde strook,
maar alleen ter hoogte van de verkeerslichten en in de
richting Tervuren-Waterioo.

Reponse : J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre du Conseil regional que Ie carrefour incrimine se
trouve sur Ie territoire de la Region flamande et qu'il
appartient par consequent a cette Region et a elle seule, de
prendre les mesures qu'elle jugerait necessaires pour assurer
une meilleure fluidite de la circulation a cet endroit.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid van de Gewestraad
erover in te lichten dat het kruispunt waarvan sprake zich
bevindt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Het
komt bijgevolg aan en enkel aan dit Gewest toe om maatregelen te nemen die het nodig zou achten om op die plaats een
betere verkeersdoorstroming te verzekeren.

Je tiens cependant a signaler a 1'honorable membre que la
suppression des feux tricolores, meme uniquement aux heures
de pointe, serait plus que probablement la cause d'accidents
graves. En effet, plusieurs categories d'usagers traversent ou
s'engagent sur Ie ring a ce carrefour, a savoir des promeneurs
venant de la Foret de Soignes, des cavaliers des differents
maneges etablis aux alentours, et enfin des automobilistes
venant des communes avoisinantes. Sans ces feux, ces usagers
ne pourraient s'engager sur Ie carrefour qu'au peril de leur
vie.

Ik wijs het geachte lid er echter op dat de afschaffing van de
driekleurige verkeerslichten, zeifs enkel tijdens de spitsuren,
meer dan waarschijniijk aanleiding zou geven tot zware
ongevallen. Verschillende kategorieen van weggebruikers steken op die plaats immers de ring over of begeven zich erop, te
weten wandelaars uit het Zonienwoud, ruiters van de verschillende maneges uit de omgeving, en autobestuurders uit
de omiiggende gemeenten. Zonder deze verkeerslichten zouden deze weggebruikers zich slechts met- gevaar voor eigen
leven op het kruispunt kunnen begeven.

Question n° 248 de M. Vandenbossche du 31 octobre 1991

Vraag nr. 248 van de heer Vandenbossche d.d. 31 oktober

(N.):

1991 (N.):

Problems de circulation dans la rue de la Serenade,

Verkeerssituatie in de Serenadestraat.

Lors de 1'mstallation de nouveaux feux de signalisation, on
a constate Ie placement par la Region de Bruxelles-Capitale de
signaux juste apres la rue de la Serenade, une rue qui donne
dans la chaussee de Ninove quand on part de Bruxelles pour
aller vers Dilbeek.

Bij de mplanting van nieuwe verkeerslichten werd vastgesteld dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een signalisatie
heeft aangebracht net voorbij de Serenadestraat, zijnde een
straat van de Ninoofsesteenweg indien men zich begeeft
vanuit Brussel richting Dilbeek.

L'ecole communale situee au coin de la rue Paloke et les
deux ecoles situees dans la rue Paloke meme font qu'un trafic
important emprunte la rue Paloke puis la rue de Moortebeek
pour regagner la chaussee de Ninove par la rue de la
Serenade. L'emplacement des feux de signalisation entraine
un blocage complet du trafic qui emprunte la chaussee de
Ninove pour aller de Bruxelles a Ninove, ainsi que du trafic
en provenance de la rue de la Serenade puisque lorsque Ie feu
est rouge, les voitures qui circulent sur la chaussee de Ninove
doivent s'arreter devant la sortie de la rue de la Serenade.
Cette situation est incomprehensible et inacceptable.

Door de ligging van de gemeenteschool aan de hoek van de
Palokestraat alsmede van twee scholen in de Palokestraat zeif
is er een belangrijke verkeersstroom weike de Palokestraat
inrijdt, de Moortebeekstraat neemt en via de Serenadestraat
zich opnieuw naar de Ninoofsesteenweg begeeft. De wijze van
inplanting van de verkeerslichten leidt tot een totale blokkering van de verkeersstromen komende vanuit Brussel richting
Ninove op de Ninoofsesteenweg en komende uit de Serenadestraat, daar bij rood licht de wagens op de Ninoofsesteenweg dienen halt te houden voor de uitmonding van de
Serenadestraat. Deze situatie is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.

Le Ministre peut-il me dire s'il envisage d'apporter une
solution a ce probleme puisque, si 1'on changeait les feux de
coin, en les placant a gauche de la rue de la Serenade, il en
resulterait une amelioration sensible du trafic ?

Kan de heer Minister mij mededelen of hij overweegt deze
situatie te verhelpen daar, indien de lichten van hoek worden
gewijzigd, met name worden geplaatst links van de Serenadestraat, er zich een belangrijke verbetering van de verkeersproblematiek zou voordoen ?

Reponse : J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
que 1'amenagement d'un passage protege pour pietons au
moyen d'une signalisation lumineuse tricolore sur la chaussee
de Ninove a hauteur de la rue de la Serenade est a considerer
comme une mesure transitoire dans 1'attente d'un reamenagement complet de cette chaussee,

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid erover in te lichten
dat de aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers, die is
beschermd door driekleurige verkeerslichten, op de Ninoofsesteenweg ter hoogte van de Serenadestraat moet worden
beschouwd als een overgangsmaatregel in afwachting van een
volledige heraanleg van deze steenweg.

Le seui objectif vise par 1'installation actuelle est de garantir
une protection et une secun'te maximum aux pietons s'engageant sur la chaussee de Ninove, moyennant un effort
financier minimum. Le dispositif a ete etabli en concertation
avec 1'autorite locale.

De enige doelstelling, die door de huidige inrichting wordt
nagestreefd, is het bieden aan de voetgangers, die zich op de
Ninoofsesteenweg begeven, van een maximale bescherming
en veiligheid, en dit tegen een minimale financiele inspanning.
De inrichting werd ontworpen in overleg met de plaatselijke
overheid.
244
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II va de soi que lors du reamenagement de la chaussee de
Ninove, la signalisation lumineuse tricolore actuelle sera
adaptee aux besoins de tous les usagers (pierons, cyclistes,
transport en commun et circulation des vehicules).

Het spreekt vanzelf dat de huidige driekleurige verkeerslichten bij de heraanleg van de Ninoofsesteenweg zullen
worden aangepast aan de noden van alle weggebruikers
(voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en voertuigenverkeer).

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de PEnvironnement,
de la Conservation de la Nature
et de la Politique de 1'Eau

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Questions posees a M. Gosuin

Vragen gesteld aan de heer Gosuin

Question n° 120 de M. Vandenbossche du 22 janvier 1991
(N.):

Vraag nr. 120 van de heer Vandenbossche d.d. 22 januari
1991 (N.):

Conseils de representation et organismes parastataux.

Je souhaiterais etre informe sur ce qui suit:

Brusselse vertegenwoordigingsradea en parastatale instelImgea.

Graag had ik volgende informatie gehad :

Pouvez-vous me communiquer la composition des assemblees generales, des conseils d'administration, des divers
conseils de representation et des organismes parastataux
bruxellois ?

Kunt u mij de samenstelling bezorgen van de algemene
vergaderingen, raden van beheer en/of raden van bestuur van
de diverse Brusselse vertegenwoordigingsraden en parastatale
instellingen ?

Pouvez-vous indiquer quels representants appartiennent
aux organisations representatives des employeurs et a celles
des travailleurs ?

Kunt u aanduiden weike vertegenwoordigers behoren tot
de representatieve werkgevers en werknemersorganisaties ?

Je demande egalement aux membres de 1'Executif de
mentionner 1'appartenance linguistique des representants.

Gelijktijdig verzoek ik de leden van de Executieve de
taalaanhorigheid van de vertegenwoordigers aan te stippen.

Enfin, je demande au Secretaire d'Etat de me faire savoir
pourquoi la NCMV Brussel, representant neerlandophone
legal au sein de la Region de Bruxelles-Capitale et seule
organisation representative des independants de langue neerlandaise, n'est pas invitee a designer ses representants.

Tenslotte verzoek ik de Staatssecretaris mij te laten weten
waarom het NCMV Brussel als wettelijke Nederlandstalige
vertegenwoordiger binnen het Hoofdstedelijk Gewest Brussel,
zijnde de enige representatieve organisatie voor Nederlandstalige zeifstandigen, niet wordt aangeschreven om haar vertegenwoordigers aan te duiden.

Sur quelle disposition se base-t-on pour considerer comme
telle une pretendue « Intersyndicale des Independants » qui
n'est meme pas representee au sein du CNT ?

Op weike bepaling baseert men zich om een zogenaamde
« Intersyndicale des Independants » alsdanig te beschouwen,
weike zeifs niet is vertegenwoordigd in de NAR ?

Reponse: La Societe du logement de la Region de
Bruxelles-Capitale est un organisme d'interet public de type B
qui a la forme d'une societe commerciale et, specialement,
d'une societe anonyme.

Aatwoord: De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij is een instelling van openbaar nut van het type
B, die de vorm heeft van een handelsvennootschap en meer
bepaald van een naamloze vennootschap.

La Region de Bruxelles-Capitale et la SRIB sont actuellement les deux seuls actionnaires. La composition de 1'assemblee generale et du conseil d'administration de la SLRB est
regie par les lois coordonnees sur les societes commerciales et
par ses statuts.

Momenteel zijn het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de
GIMB de twee enige aandeelhouders. De samenstelling van de
algemene vergadering en de beheerraad worden geregeld door
de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen en
door haar statuten.

L'honorable membre se reportera utilement aux editions
suivantes du Moniteur beige : 23 aout 1985, pp. 1209812109; 30 juin 1987, pp. 10136 et 10137; 12 mai 1990,
pp. 9562 et 9563.

Ik verwijs het geachte lid naar de volgende nummers van
het Staatsblad: 23 augustus 1985, biz. 12098-12109; 30 juni
1987, biz. 10136 en 10137; 12 mei 1990, biz. 9562 en 9563.

L'lnstitut bruxellois pour la Gestion de 1'Environnement est
un organisme d'interet public de type A. II n'est done
gouverne par aucun conseil d'administration ni assemblee
generale.

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer is een instelling
van openbaar nut van het type A, en wordt bijgevolg niet
bestuurd door een beheerraad of een algemene vergadering.

La composition du Conseil superieur bruxellois pour la
Conservation de la Nature a ete publiee au Moniteur du
8 juillet 1989, pp. 12199-12200.

De samenstelling van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud werd bekendgemaakt in het Staatsblad aan 8 juli
1989 (biz. 12199-12200).
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Aucune representation d'independants n'est prevue par
1'arrete royal qui 1'a cree.

In het besluit houdende oprichting van de Hoge Raad
wordt geen afvaardiging van zeifstandigen voorzien.

La composition du Conseil de 1'Environnement pour la
Region de Bruxelles-Capitale a ete publiee au Moniteur du
29 novembre 1990, pp. 22282-22285.

De samenstelling van de Raad voor het Leefmilieu van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest werd bekendgemaakt in het
Staatsblad van 29 november 1990 (biz. 22282-22285).

L'arrete d'Executif qui a cree ce Conseil reserve un seui
mandat aux classes moyennes. II paraissait abusif de Ie
reserver a une association exclusivement neerlandophone
compte tenu du plus grand nombre d'independants francophones dans notre Region.

Het besluit van de Executieve dat deze Raad opricht
voorziet slechts een mandaat voor de Middenstand. Gelet op
het groot aantal Franstalige zeifstandigen in ons Gewest, leek
het ongerechtvaardigd om dit mandaat voor te behouden aan
een uitsluitend Nederlandstalige vereniging.

C'est pourquoi ce mandat a ete octroye a une organisation
bilingue. Elle a designe un neerlandophone pour se faire
representer.

Om deze reden werd het toegekend aan een tweetalige
vereniging, die zich door een Nederlandstalig lid liet vertegenwoordigen.

Question n° 154 de M. Vandenbossche du 5 fevrier 1991

Vraag nr. 154 van de heer Vandenbossche d.d. 5 februari
1991 (N.):

(N.):
Coordination de )a deratisation dans les 19 communes.

Coordinade rattenverdelging ia de 19 gemeentea.

De nombreuses communes font de serieux efforts pour que
la deratisation des egouts communaux soit la plus efficace
possible. Toutefois, il faut bien constater que ces efforts
manquent de coordination.

Vele gemeenten doen ernstige inspanningen ten einde de
rattenverdelging in de gemeentelijke riolering zo efficient
mogelijk te laten verlopen. Nochtans dient te worden vastgesteld dat deze inspanningen onvoldoende gecoordineerd zijn.

Les efforts fournis par une commune font fuir ces animaux
nuisibles vers une autre commune, ou Ie probleme de leur
presence se trouve des lors exacerbe.

De inspanningen weike worden geleverd aan de ene
gemeente doen het ongedierte vluchten naar de andere
gemeente, alwaar het probleem van rattenaanwezigheid zich
dan in verergerde vorm aanbiedt.

Le Secretaire d'Etat peut-il me dire s'il existe des initiatives
en matiere de deratisation au niveau de 1'Executif de la
capitale ou de 1'administration afin de coordonner la politique en matiere de deratisation ?

Kan de heer Staatssecretaris mij mededelen of er inzake
rattenverdelging initiatieven bestaan op het niveau van de
Hoofdstedelijke Executieve, dan wel de administratie ten
einde tot een gecoordineerd beleid rattenverdelging over te
gaan?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que le probleme qu'il evoque releve des competences
communales et qu'il appartient aux communes elles-memes
d'assurer leur coordination.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat
het door hem aangehaalde probleem onder de bevoegdheid
van de gemeenten valt en dat de gemeenten zeif moeten
instaan voor de coordinatie.

L'Executif ne peut en effet se substituer a elles.

Question n° 194 de M. de Clippele du 5 juillet 1991 (Fr.) :
Prets sociaux. — Majoration des valours venales.

De Executieve kan inderdaad niet in de plaats van de
gemeenten optreden.

Vraag nr. 194 van de heer de Clippele d.d. 5 juli 1991
(Fr.) :
Sociale leiiingen. — Optrekking van de verkoopwaarde.

Les societes de credit agreees par la CGER accordent
exclusivement des prets sociaux a des particuliers qui occupent leur habitation pendant toute la duree du pret.

De door de ASLK erkende kredietmaatschappijen verlenen
uitsluitend sociale leningen aan particulieren die hun woning
gedurende de volledige duur van de lening bewonen.

Les valeurs venales ont ete majorees. Region wallonne —
decision 4 octobre 1990 publiee au Moniteur le 21 mars
1991. Region flamande — decision 20 mars 1991 publiee au
Moniteur le 7 juin 1991.

De verkoopwaarden werden opgetrokken. Waalse Gewest
- beslissing 4 oktober 1990 gepubliceerd in het Staatsblad
van 21 maart 1991. Vlaamse Gewest — beslissing 20 maart
1991 gepubliceerd in het Staatsblad van 7 juni 1991.

Nouvelles valeurs : 3.500.000 F.

Nieuwe waarden : 3.500.000 fr.

La Region de Bruxelles n'a pas bouge!

Het Hoofdstedelijk Gewest heeft niet gereageerd!

Le Ministre des Finances n'est pas parvenu a obtenir de la
Region de Bruxelles la raison pour laquelle aucune mesure n'a
ete prise.

De Minister van Financien kon niet van het Hoofdstedelijk
Gewest vernemen waarom geen enkele maatregel werd
getroffen.
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A Bruxelles, plus qu'ailleurs, la hausse des valeurs venales
s'impose.

In Brussel, meer dan waar ook, stijgen de verkoopwaarden.

En attendant, la CGER autorise les precs sociaux majores
pour les autres Regions.

Intussen staat de ASLK opgetrokken sociale leningen toe
voor de andere Gewesten.

Les habitants de notre Region sont des lors victimes de ces
lenteurs administratives.

De inwoners van ons Gewest zijn dus het slachtoffer van de
hoofdstedelijke administratieve traagheid.

Puis-je savoir quand les Bruxellois connartront la reevaluation des valeurs venales afin de beneficier de prets sociaux ?

Mag ik weten wanneer de Brusselaars de herwaardering
van de verkoopwaarden zullen vernemen om sociale leningen
te genieten ?

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre
de notre Assemblee, je puis 1'informer que par sa decision du
5 decembre 1991 1'Execudf a modifie la definition de la
notion d'« habitation assimilee aux habitations sociales»
concernee par les arretes royaux du 15 juillet 1981 et du
19 avril 1988.

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid
van onze Vergadering, kan ik hem meedelen dat de Executieve op 5 december 1991 heeft beslist om de bepaling van het
begrip «aan sociale woningen gelijkgestelde woningen»,
beoogd in de koninklijke besluiten van 15 juli 1981 en
19 april 1988, te wijzigen.

Desormais, est consideree comme habitation assimilee aux
habitations sociales, 1'habitation dont la valeur venale apres
travaux eventuels ne depasse pas 3,5 millions, aiigmentes de
5 % par enfant a charge et, a partir du troisieme enfant a
charge, de 8 % par nouvel enfant a charge, avec plafond de
34 %.

Voortaan verstaat men onder woning gelijkgesteld aan
sociale woningen, de woning waarvan de verkoopwaarde, na
eventuele werken, geen 3.500.000 fr. overschrijdt, verhoogd
met 5 % per kind ten laste en vanaf het derde kind ten laste
8 % per nieuwgeboren kind, met een plafond van 34 %.

L'arrete adopte par 1'Executif bruxellois sera prochainement public au Moniteur beige.

Het besluit dat door de Brusselse Executieve werd goedgekeurd zai eerstdaags in het Befgisch Staatsblad worden
bekendgemaakt.

Question n° 200 de M. de Lobkowicz du 13 septembre 1991
(Fr.) :

Vraag nr. 200 van de heer de Lobkowicz d.d. 13 September
1991 (Fr.) :

Vente du «plateau Avijl».

Verkoop van het «Avijlplateau».

Le conseil communal d'Uccle a pris la decision de vendre
pour un montant de 55 millions les 8 ha 29 a 72 ca du
"plateau Aviji» a la Societe uccloise du Logement aux fins d'y
construire des logements sociaux.

Door de Ukkelse gemeenteraad werd beslist de 8 ha 29 a
72 ca van het « Avijiplateau » voor een bedrag van 55 miljoen
te verkopen aan de Ukkelse Maatschappij voor de Huisvesting om er sociale woningen te bouwen.

Sachant que la construction des 307 logements prevus
devrait revenir a 921.969.000 F, je voudrais savoir de quelles
sommes 1'honorable Secretaire d'Etat peut disposer au budget
1991 pour ce projet.

In het besef dat de bouw van de 307 voorziene woningen
921.969.000 fr. gaat kosten, zou ik van de achtbare Staatssecretaris willen vernemen over weike bedragen hij voor dit
projekt kan beschikken op de begroting voor 1991 ?

Envisage-t-il d'affecter d'autres montants au meme projet,
durant les prochains exercices ? Si oui, lesquels ?

Overweegt hij nog meer bedragen voor hetzelfde projekt te
bestemmen en zo ja, weike ?

Je n'ignore pas que dans le programme d'investissement
bisannuel de la SNL, ce projet beneficiait d'un montant de
55 millions correspondant a 1'achat du terrain par la Societe
uccloise du Logement.

Ik ben er van op de hoogte dat in het tweejaarlijks
investeringsprogramma van de NMH, voor dit projekt in een
bedrag van 55 miljoen werd voorzien, wat overeenstemt met
de aankoop van het terrein door de Ukkelse Maatschappij
voor de Huisvesting.

Ce montant vient du credit budgetaire dont beneficient les
invesrissements de la SNL a Particle 61.01 du Titre II de la
Section 36.»

Dit bedrag is afkomstig van het begrotingskrediet voor de
investeringen van de NMH vermeld onder artikel 61.01 van
Titel II van Sectie 36.

En reponse a ma question n° 72 du 6 juin 1990, vous me
disiez :

In antwoord op mijn vraag nr. 72 van 6 juni 1990 stelde u ;

« Vu la duree de la mise en place des travaux et le mode de
liquidation des credits budgetaires dans le secteur du logement social, il n'etait pas necessaire de prevoir pour cette
annee un montant autre que celui concerne par le rachat du
terrain par la societe agreee».

« Gezien de duur van het organiseren van de werkzaamheden en de betalingswijze van de begrotingskredieten in de
sector van de sociale woningen, was het niet nodig voor dit
jaar in een ander bedrag te voorzien dan het bedrag betreffende de aankoop van het terrein door de erkende maatschappij».
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Une annee est, a present, passee et done Ie raisonnement
tenu tres judicieusement pour 1'annee derniere ne devrait plus
etre tenu cette annee et certainement pas des 1992 et durant
les annees suivantes.

Op dit ogenblik is een jaar voorbij, en dus de verstandige
redenering waarvan men vorig jaar is uitgegaan hoeft dit jaar
niet langer als vertrekpunt te gelden, en zeker niet vanaf 1992
en gedurende de daaropvolgende jaren.

Repoase : En reponse a la question de 1'honorable membre,
j'ai Ie plaisir de lui transmettre les informations suivantes :

Aatwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid,
heb ik het genoegen hem de volgende inlichtingen te verstrekken :

— Pour 1'annee 1991, aucun montant n'etait prevu au
budget.

— Voor 1991 werd geen enkel bedrag voorzien op de
begroting.

— En 1992, et dans Ie cadre du plan triennal d'investissement (1992-93-94) approuve par 1'Executif, 1'acquisition du
« plateau Aviji» est prevue. Un montant de 50 millions a des
lors ete reserve a cet effet.

— In 1992, in het kader van het driejaarlijks investeringsprogramma (1992-93-94) dat werd goedgekeurd door de
Executieve, is de verwerving van het « Avijiplateau » gepland.
Hiertoe werd een bedrag van 50 miljoen voorzien.

Le projet de construction des 307 logements a eriger sur ce
site n'a pas ete retenu dans le programme triennal.

Het projekt voor de bouw van 307 woningen aldaar werd
niet weerhouden in het driejaarlijks programma.

Question n° 206 de M. de Lobkowicz du 2 octobre 1991
(Fr.):

Vraag nr. 206 van de heer de Lobkowicz d.d. 2 oktober 1991
(Fr.):

Programme triennal d'iavestissemeat du logemeat social.

Driejareniavestenngsprogramma voor de sociale huisvesting.

Le 17 juillet, 1'Executif a adopte le programme triennal
d'investissement 1992-1993-1994 du logement social.

Op 17 juli heeft de Executieve het driejareninvesteringsprogramma 1992-1993-1994 voor de sociale huisvesting goedgekeurd.

Le projet de programme a ete elabore par la Societe du
Logement de la Region bruxelloise (SLRB) avec votre collaboration et avec celle des societes immobilieres de service public
actives sur le terrain.

Het programma-ontwerp werd, met uw medewerking en
met de medewerking van de te velde aktieve openbare
vastgoedmaatschappijen, door de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij opgesteld.

Le conseil d'administration de la SLRB a etabli des criteres
objectifs pour selectionner les projets et pour repartir les trois
milliards affectes aux investissements pour la periode 19921993-1994 (les besoms etant evalues a 10 milliards!).

De raad van beheer van de BGHR heeft objectieve criteria
opgesteld om de ontwerpen te selecteren en om de drie
miljard aan investering voor de periode 1992-1993-1994 (de
noden werden geraamd op 10 miljard!) te verdelen.

Pourriez-vous me dire quelle part de ce programme sera
consacree au projet du « plateau Aviji» a Uccle ?

Zou u me kunnen zeggen welk deel van dit programma aan
het « Avijiplateau » van Ukkel wordt gewijd ?

Reponse : En reponse a la question de 1'honorable membre,
j'ai le plaisir de lui transmettre 1'information suivante : au
sein du programme triennal d'investissement approuve par
1'Executif, un montant de 50 millions a ete prevu dans le
cadre de 1'acquisition du « plateau Aviji» en 1992.

Antwoord; In anrwoord op de vraag van het geachte lid
heb ik het genoegen hem de volgende inlichting te verstrekken: binnen het driejaarlijks investeringsprogramma dat
werd goedgekeurd door de Executieve, werd in 1992 een
bedrag van 50 miljoen voorzien in het kader van de aankoop
van het «Avijlplateau».

Question n° 211 de M. Vandenbossche du 14 octobre 1991

Vraag nr. 211 van de heer Vandenbossche d.d. 14 oktober
1991 (N.):

(N.):
Recherche et constitution d'infractions a la legislation sur
1'em'ironnement.

Opsporing en vaststelling van milieudelicten.

Le Secretaire d'Etat peut-il fournir des informations sur la
maniere dont se concretise la collaboration entre les differents
services de police et 1'inspection bruxelloise de 1'environnement en matiere de recherche et de constatation d'infractions
a la legislation sur 1'environnement ?

Kan de heer Staatssecretaris informatie versrrekken over de
wijze waarop de samenwerking inzake opsporing en vaststelling van milieudelicten tussen de verschillende politiediensten
en de Brusselse milieu-inspectie worden geconcretiseerd ?

Reponse : La collaboration entre les services de police, qu'il
s'agisse de la police judiciaire, de la gendarmerie ou de la
police communale et 1'inspection bruxelloise de 1'environnement est organisee par les differentes legislations qui encadrent la lutte centre le bruit, la pollution du sol, de 1'air et de
1'eau.

Antwoord : De samenwerking tussen de verschillende politiediensten, hetzij de gerechtelijke politie, de rijkswacht of de
gemeentelijke politie, en de Brusselse milieu-inspectie wordt
geregeld door de verschillende wetgevingen betreffende de
bestrijding van de geluidshinder en van de bodem-, lucht- of
watervervuiling.

1950

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 7 fevrier 1992 (n" 19)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 7 februari 1992 (nr. 19)

Pour 1'essentiel, les agents de 1'Institut bruxellois pour la
Gestion de 1'Enviroiuiement peuvent requerir 1'assistance de
la police communale ou de la gendarmerie pour mettre en
oeuvre des mesures urgentes requises pour prevenir ou mettre
un terme a une activite qui affecte 1'environnement ou menace
la securite ou la sante de la population. Les agents de 1'institut
n'ont pratiquement jamais du en venir a de telles extremites
pour faire respecter leurs decisions ou pour appliquer une
mesure de surete.

In de meeste gevallen kunnen de ambtenaren van het
Brussels Instituut voor Milieubeheer om de bijstand van de
gemeentelijke politie of de rijkswacht verzoeken, ten einde de
dringende maatregelen te treffen om een aktiviteit te verhinderen of stop te zetten, die een weerslag heeft op het leefmilieu
of die de veiligheid of de gezondheid van de bevolking
bedreigt. De ambtenaren van het instituut moesten slechts
zeiden ertoe komen om beroep te doen op de politiediensten,
ten einde hun beslissingen te doen eerbiedigen of een veiligheidsmaatregel te treffen.

La collaboration entre les services de police et 1'inspection
bruxelloise de 1'environnement revet un deuxieme aspect:
1'information.

De samenwerking tussen de politidiensten en de Brusselse
milieu-inspectie omvat een tweede aspect: de informatie.

L'lnstitut est term de communiquer au Ministere public un
process-verbal de 1'infraction qu'il constate.

Het instituut is ertoe gehouden om aan het Openbaar
Ministerie een proces-verbaal over te maken van de door hem
vastgestelde overtreding.

En pratique, ce proces-verbal n'est dresse que si Ie contrevenant ne regularise pas, apres un premier avertissement, sa
situation.

In feite wordt het proces-verbaal slechts opgemaakt indien
de overtreder de toestand niet regulariseert na een eerste
aanmaning.

Enfin, pour ce qui concerne la poursuite des infractions, la
collaboration avec Ie Ministere public n'est pas, en droit
beige, evidente car 1'Administration et Ie Parquet ne sont pas
soumis au meme regime. Lorsqu'une infraction est constatee,
1'Administration est tenue d'agir, bien qu'elle ait Ie choix de la
mesure la plus appropriee parmi celles mises legalement a sa
disposition.

Tenslotte wat betreft de vervolging van de overtredingen,
wordt de samenwerking met het Openbaar Ministerie niet
duidelij'k voorzien in het Belgisch recht, omdat de Administratie en het Parket niet onderworpen zijn aan hetzelfde stelsel.
Wanneer een overtreding wordt vastgesteld moet de Administratie tussenkomen maar kan ze de meest gepaste maatregel
kiezen tussen de door de wet hiertoe voorziene maatregelen.

A i'inverse, Ie Ministere public, informe d'une infraction,
dispose de 1'opportunite des poursuites.

Daarentegen kan het Openbaar Ministerie oordelen of een
vervolging moet ingesteld worden.
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President et Ministre de 1'Amenagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi
Voorzitter en Minister belast met Ruimtelijke Ordening, de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

1. 9.1989

6

de Lobkowicz

*

Enlevement des immondices par les communes. — Indemnite.
Ophaling van het huisvuil door de gemeenten. — Vergoeding.

13.11.1990

224

Nagy

"'

L'information diffusee aupres des Conseillers regionaux a
1'issue des reunions hebdomadaires de 1'Executif.
De voorlichting van de Raadsleden na de wekelijkse vergaderingen van de Executieve.

19.12.1990

239

Clerfayt

''

Application de la taxe sur les bureaux dans quatre com• munes.
Toepassing van de kantoorbelasting in vier gemeenten.

19.12.1990

241

Clerfayt

o

Traduction simultanee des debats lors des conseils communaux.
Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.

1. 2.1991

262

Cornelissen

o

Renovation du tissu urbain. — Subventions accordees par
1'Executif.
Vernieuwing van het stadsweefsel — Subsidies van de Executieve.

4. 3.1991

288

De Berlangeer

**

Personnel des Cabinets ministeriels transfere a 1'Agglomeration.
Overheveling van personeel van de ministeriele Kabinetten
naar de Agglomeratie.

14. 3.1991

291

Nagy

*

La construction d'un parking par la SDRB (suite).
Aanleg van een parkeerterrein door de GOMB (vervolg).

14. 3.1991

292

Nagy

"'*'

L'flot Froissart-Comines.
De wijk Froissart-Comines.

27. 3.1991

297

de Lobkowicz

o

Organigramme du personnel charge du departement de
1'informatique dans les differentes communes.
Organogram van de afdeling informatica in de verschillende
gemeenten.

28. 3.1991

300

Payfa

*

Cartes de pointage en neerlandais pour francophones.
Nederlandstalige stempelkaarten voor Franstaligen.

23. 4.1991

310

de Lobkowicz

"'

Nouveaux projets pour Ie Kauwberg ?
Nieuwe projekten voor de Kauwberg ?

16. 5.1991

313

Guillaume

*

Soutien aux a.s.b.l. pour I'integration/cohabitation.
Steun aan de v.z.w.'s voor integratie/cohabitatie.

3. 6.1991

324

Roelants du Vivier

"'

Promotion de 1'utilisation de 1'energie solaire dans les nouvelles constructions,
Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

21. 6.1991

327

de Lobkowicz

"'"'

Renovation d'flots.
Renovatie van huizenblokken.

21. 6.1991

333

de Lobkowicz

"'

Evolution de la taxe sur les bureaux.
Stand van zaken van de kantoorbelasting.
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27. 6.1991

335

de Lobkowicz

Jubile Roi Baudouin.
Jubileum Koning Boudewijn.

IE

5. 7.1991

336

Vandenbossche

« Mission locale ».
« Mission locales.

It

11. 7.1991

339

Cauwelier

La politique regionale en matiere d'octroi de permis aux
peniches residentielles.
Het GewesteliJk beleid inzake het verienen van vergunningen
aan woonboten.

1'

12. 7.1991

343

De Berlangeer

Garande octroyee par la Region pour les prets hypothecaires
sociaux.
Waarborg verleend door het Gewest voor sociale hypothecaire leningen.

li

24. 7.1991

349

Vandenbossche

CPAS. — Minimum de moyens d'existence. — Emploi.
OCMW. — Bestaansminimum. — Tewerkstelling.

li

5. 8.1991

350

Duponcelle

Emploi des langues dans les services de 1'ORBEM.
Taalgebruik bij de BGDA.

IS

6. 8.1991

352

de Lobkowicz

Lettre de 1'Administration des Ressources naturelles et de
1'Environnement.
Brief van het Bestuur voor Natuurlijke Rijkdommen en
Leefmilieu.

I!

30. 8.1991

353

de Lobkowicz

Recrutement de policiers.
Aanwerving van politieagenten.

I!

30. 8.1991

354

de Lobkowicz

Taxation communale.
Gemeentebelasting.

I!

30. 8.1991

355

de Lobkowicz

Refugies politiques et candidats refugies politiques.
De politiek vluchtelingen en de kandidaten politiek vluchteling.

I!

30. 8.1991

356

de Lobkowicz

Permis de travail accordes par Ie Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale a des ressortissants de pays non membres de la CEE.
Werkvergunningen die door het Ministerie van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest worden toegekend aan onderdanen
van niet-EEG-landen.

I!

30. 8.1991

357

de Lobkowicz

Fetes du Roi 1990-1991. - Plantation d'un arbre. Participation de la Region de Bruxelles-Capitale.
Koningsfeesten 1990-1991. — Boomplanting. — Medewerking van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

I!

30. 8.1991

358

Drouart

L'organisation des ZEP (Zones d'Education Prioritaires).
De organisatie van de ZEP's (Zones d'Education Prioritaires).

I!

30. 8.1991

359

Drouart

La fourniture et Ie placement de mobilier urbain.
Levering en plaatsing van stadsvoorzieningen.

1'

30. 8.1991

360

de Lobkowicz

Chiffre du chomage a Bruxelles.
Werkloosheidscijfer te Brussel.

I!

30. 8.1991

361

de Lobkowicz

Recours introduits centre des actes de 1'Executif de la Region
de Bruxelles-Capitale.
Beroep ingesteld tegen handelingen van de Executieve van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

I!

30. 8.1991

362

de Lobkowicz

Avocats defendant les interets de la Region.
Advokaten die de belangen van het Gewest verdedigen.

I!
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2. 9.1991

365

Guillaume

Modele de reglement destine a dissuader Ie depot clandestin
ou 1'abandon de salissures sur la voie publique.
Model van reglement om het sluikstorten of het op de
openbare weg achterlaten van vuilnis tegen te gaan.

1886

12. 9.1991

367

de Lobkowicz

Subventionnement des travaux publics communaux.
Subsidiering van gemeentelijke openbare werken.

1909

12. 9.1991

368

de Lobkowicz

Vente du « plateau Avijl».
Verkoop van het Avijiplateau.

1910

12. 9.1991

369

de Lobkowicz

Missions d'etudes.
Onderzoeksopdrachten.

1886

12. 9.1991

370

de Lobkowicz

Moratoire sur les ventes de patrimoine immobilier des
communes.
Moratorium van de verkoop van gemeentelijk vastgoed.

1910

12. 9.1991

372

Roelants du Vivier

Portes de ville.
Stadspoorten.

1887

20. 9.1991

377

Drouart

1912

2.10.1991

380

de Lobkowicz

La renovation d'immeubles isoles.
Vernieuwing van alleenstaande gebouwen.
Hommage rendu par Ie Theatre-Poeme.
Huldebetoon door het Theatre-Poeme.

2.10.1991

381

de Lobkowicz

8.10.1991

388

de Lobkowicz

8.10.1991

389

de Lobkowicz

15.10.1991

392

Debry

18.10.1991

395

Drouart

21.10.1991

396

31.10.1991

Subvention en faveur de la proprete publique.
Subsidiering ten voordele van de openbare netheid.
Renovation d'immeubles isoles a St-Gilles.
Vernieuwing alleenstaande gebouwen in St-Gillis.
Formation en management communal. — Indemnite.
Managementopleiding voor gemeentepersoneel. — Vergoeding.

1887
1887
1904
1913

Le remboursement des avances recuperables en matiere de
renovation urbaine.
De terugbetaling van de recupereerbare voorschotten inzake
stadsvernieuwing.
L'achat de vehicules automobiles a destination des polices
communales.
De aankoop van voertuigen voor de gemeentelijke
politiekorpsen.

1904

Cornelissen

La retrocession de la voirie aux acquereurs de terrains dans le
lotissement Drabs-Gielis, avenue de la Basilique.
Het probleem van de teruggave van de weg aan de kopers van
de verkavelingspercelen Drabs-Gielis, Basilieklaan.

1887

398

de Lobkowicz

1887

31.10.1991

399

de Lobkowicz

25.11.1991

400

de Lobkowicz

31.10.1991

401

de Lobkowicz

Revue «Ville et Habitants». — Mention du soutien de la
Region de Bruxelles-Capitale.
Revue « Ville et Habitants ». — Vermelding van de steun van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Independance de la revue « Ville et Habitants ».
Onafhankelijkheid van het tijdschrift «Ville et Habitants".
Carte de riverain dispensant d'alimenter les parcmetres.
Buurtbewonerskaart ter vrijstelling van betaling van de
parkeermeter.
Annulation par la tutelle de certains articles de reglementstarifs communaux sur 1'affichage public.
Afschaffing door de toezichthoudende overheid van sommige
artikelen uit de gemeentelijke belastingsreglementen inzake
openbare aanplakking.

1914

1887
1915

1916

245

Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 7 fevrier 1992 (n" 19)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 7 februari 1992 (nr. 19)

1954
Date

Question n°

Objet

Page

Voorwerp

Bladzijde

Auteur
Datum

Vraag nr.

*• Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse

"' Vraag zonder antwoord

o Vraag met voorlopig antwoord
** Vraag met antwoord

31.10.1991

402

Debry

Les inventaires des biens immobiliers communaux.
De inventaris van de gemeentelijke onroerende goederen.

IS

5.11.1991

404

de Lobkowicz

Prime de rattrapage pour Ie personnel communal dans Ie
cadre des negociations sectorielles 1990.
Inhaalpremie voor het gemeentepersoneel in het kader van de
sectoriele onderhandelingen 1990.

1'

5.11.1991

405

de Lobkowicz

Protection des droits des fonctionnaires neerlandophones a
participer aux cours de management communal.
Bescherming van de rechten van de Nederlandstalige ambtenaren om deel te nemen aan de cursus gemeentelijk
management.

1'

5.11.1991

406

de Lobkowicz

Disposition relative a la participation financiere des communes aux cours de management communal.
Beschikking betreffende de financiele bijdrage van de gemeenten aan de cursus gemeentelijk management.

li

7.11.1991

408

Jacobs

Appareils de «televigilance».
Toesrellen voor patientenbewaking.

li

13.11.1991

410

Vandenbossche

Le bilinguisme de motions en seance du conseil communal,
De tweetaligheid van moties tijdens gemeenteraadszittingen.

li

19.11.1991

412

Cauwelier

Le detachement de miliciens dans des Cabinets ministeriels.
De detachering van miliciens naar ministeriele Kabinetten.

I!

19.11.1991

413

Vandenbossche

Droit de regard des conseillers en matiere de composition de
dossiers en vue de la preparation d'un conseil communal.
Inzagerecht gemeenteraadsleden inzake de samenstelling van
dossiers ter voorbereiding van een gemeenteraad.

I!

19.11.1991

414

de Lobkowicz

Subside a la SDRB pour le projet rue Hotel des Monnaies.
Subsidie aan de GOMB voor het project «Munthofstraat».

I!

19.11.1991

415

Drouart

La forme conrractuelle necessaire au placement de mobilier
urbain.
De vereiste contractuele vorm voor het plaatsen van stadsmeubilair.

l!

28.11.1991

416

Vandenbossche

Accord de cooperation relatif au fonds budgetaire interdepartemental de promotion de 1'emploi.
Samenwerkingsakkoord betreffende het inderdepartementaal

I!

begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid.

28.11.1991

417

de Lobkowicz

Edition d'une bande dessinee par 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale.
Uitgave van een stripverhaal door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve.

1;

11.12.1991

418

Vandenbossche

Primes a la renovation et a 1'assainissement.
Renovatie- en saneringspremies.

1;

17.12.1991

419

de Lobkowicz

Pin's de la Region de Bruxelles-Capitale.
Pins van bet Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

1'

17.12.1991

420

de Lobkowicz

Voitures du Centre informatique de la Region bruxelloise.
Wagens van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse
Gewest.

1

23.12.1991

421

Debry

L'operation menee par la SDRB a la rue des Tanneurs.
Actie gevoerd door de GOMB in de Huidevettersstraat.

1

20.12.1991

422

Vandenbossche

Evolution du chomage dans la Region de Bruxelles-Capitale.
Evolutie van de werkloosheid in het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest.

1
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Date

Question n°

1955

Objet

Page

Voorwerp

Bladzijde

Auteur
Datum

Vraag nr.

"' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord
*"' Vraag met antwoord

*' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse
3. 1.1992

423

de Marcken de Merken

*

L'octroi d'une subvention en matiere de securite aux communes bruxelloises.
De toekenning van een subsidie inzake veiligheid aan de
Brusselse gemeenten.

1890

3. 1.1992

424

Drouart

*

Les subsides octroyes aux infrastructures sportives communales.
De subsidies voor de gemeentelijke sportinfrastructuur.

1890

3. 1.1992

425

Drouart

*

Le Ponds d'lmpulsion pour la politique de 1'Immigration.
Impulsfonds voor Migrantenbeleid.

1890

Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations exterieures
Minister belast met Financial, Begroting, Openbaar Ambt en Exteme Betrekkingen
17.10.1990

59

Cauwelier

*

Nombre de femmes dans les organes consultatifs.
Aantal vrouwen in adviesorganen.

1890

30. 8.1991

105

de Lobkowicz

**

Rentree du produit de la taxe de proprete et de securite
urbaines.
Inning van de opbrengst van de belasting van de stadsreiniging en -veiligheid.

1926

11.12.1991

116

Vandenbossche

»"•

Subside pour le marche de Noel a Bruxelles-Capitale.
Subsidie voor de Kerstmarkt te Brussel-Hoofdstad.

1927

20.12.1991

117

Debry

**

L'impact des valeurs immobilieres sur les droits de succession.
De invloed van de waarde van onroerende goederen op de
successierechten.

1927

23.12.1991

118

de Lobkowicz

1

" Traitements des informaticiens recrutes par le CIRB.
Wedden van de door het CIBG aangeworven informatici.

1928

9.1.1992

119

de Lobkowicz

*

1891

Taxe PSU sur les friteries.
Belasting op de stadsveiligheid en -reiniging voor de frituren.

Ministre du Logement, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau

Minister belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
22. 1.1991

75

Vandenbossche

""''

Conseils de representation et organismes parastataux.
Brusselse vertegenwoordigingsraden en parastatale instellingen.

1928

2.10.1991

113

de Lobkowicz

**

Monuments funeraires au cimetiere de Saint-Gilles. — Arrete
de classement.
Grafmonumenten op het kerkhof van St-Gillis. — Besluit tot
bescherming.

1930

4.10.1991

115

de Lobkowicz

**

Convention d'etude confiee a 1'a.s.b.l. La Fonderie.
Onderzoeksovereenkomst toevertrouwd aan La Fonderie
a.s.b.l.

1930

16.10.1991

116

Willame

**

Les resultats de la politique de protection du patrimoine.
De resultaten van het patrimoniumbeschermingsbeleid.

1931

24.10.1991

118

de Lobkowicz

°^

Kauwberg. — Evolution du dossier.
Kauwberg. — Ontwikkelingen in het dossier.

1933
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Date

Objet

Question n°
Auteur

Datum

Voorwerp

Vraag nr.

Bladzijde

*' Question sans reponse

* Vraag zonder antwoord

o Question avec reponse provisoire

o Vraag met voorlopig antwoord
" Vraag met antwoord

*"' Question avec reponse

3. 1.1992

120

de Marcken de Merken

9. 1.1992

121

Adriaens

*'

Convention entre 1'IBGE et Ie Centre urbain. — Avis en
matiere de dechets.
Overeenkomst tussen het BIM en de Stadswinkel. — Advies
inzake afvalstoffen.

IE

La gestion par la Region d'espaces verts nationaux.
Het beheer van de nationale groene ruimten door het Gewest.

1£

Ministre de 1'Econoime
Minister belast met Economic
21.12.1990

40

de Lobkowicz

Subside a 1'a.s.b.l. CERA/CGTO.
Toelage voor de v.z.w. CERA/CGTO.

25.11.1991

81

Galand

La subvention a 1'ULB pour Ie cours de mattrise en management public.
De toelage aan de ULB voor de cursus «maltrise» in
openbaar management.

17.12.1991

82

de Lobkowicz

Legalite du subventionnement d'entreprises mi-individuelles,
mi-artisanales.
Wettelijkheid van subsidiering van half-individuele, halfambachtelijke bedrijven.

20.12.1991

83

Vandenbossche

Restructuration et fermeture d'entreprises.
Herstructurering en sluiting van bedrijven.

3. 1.1992

84

Galand

L'aide de la Region a la firme SABCA-Bruxelles.
De steun van het Gewest aan de firma SABCA-Bruxelles.

Ministre des Travaux publics, des Communications
et de la Renovation des Sites d'Activites economiques desaffectes
Minister belast met Openbare Werken, Verkeer en de Vernieuwmg van Afgedankte Bedrijfsruimten
12. 9.1991

225

Roelants du Vivier

*"'

Techniques « sans tranchee ».
« Uitgravingsloze » technieken.

2. 9.1991

230

Adriaens

"'"'

Amenagements cyclistes et pietons de la voirie regionale.
Fiets- en voetpaden van het gewesfelijk verkeersnet.

2.10.1991

232

de Lobkowicz

**

Amenagement de la partie centrale de 1'avenue Churchill a
Uccle.
Aanleg van de middenberm op de Churchill-laan te Ukkel.

2.10.1991

233

Cools

**

Indemnisation des petits commercants de la rue de Stalle.
Schadevergoedingen voor de kleine handelaars van de Stallestraat.

4.10.1991

234

Guillaume

*'''

Atteinte au bilinguisme de la Region de Bruxelles-Capitale.
Aanslag op de tweetaligheid van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest.

8.10.1991

235

Drouart

*"'

Le detournement de trafic dans un quartier residentiel.
Verkeersomleiding in een woonwijk.

8.10.1991

236

Drouart

"'

Les nuisances sonores dues au trafic routier sur le ring de
Bruxelles.
De geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer op de ring
te Brussel.
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Date
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Objet

Page

Voorwerp

Bladzijde

Auteur
Datum

Vraag nr.

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

*' Vraag zonder antwoord
o Vraag met vooriopig antwoord
* *' Vraag met antwoord

8,10.1991

238

Nagy

L'arret de tram rue Royale/rue de la Loi (suite de la question
n°165).
Tramhalte Koningsstraat/Wetstraat (vervolg op vraag
nr. 165).

18

8.10.1991

239

deLobkowicz

Le barrage de 1'avenue Louise a hauteur du boulevard de la
Cambre et de 1'avenue Legrand.
De afsluiting van de Louizalaan ter hoogte van de Terkamerenlaan en de Legrandlaan.

18

18.10,1991

240

Guillaume-Vanderroost

Protection des riverains du quartier du Centaure du bruit du
trafic.
Bescherming van de inwoners van de Centaurwijk tegen
verkeershinder.

18

18.10.1991

242

Huytebroeck

L'inauguration du boulevard Leopold II.
Inwijding van de Leopold II-laan.

23.10.1991

243 ' Vandenbossche

Station d'aeration situee a hauteur de la rue Grisar.
Verluchtingsstation ter hoogte van de Grisarstraat.

24.10.1991

244

Clerfayt

Inauguration du boulevard Leopold II
Inwijding van de Leopold II-laan.

31.10.1991

245

de Lobkowicz

Communication de renseignements contenus aux registres de
population des 19 communes au Cabinet.
Mededeling van gegevens uit bet bevolkingsregister van de
19 gemeenten aan het Kabinet.

31.10.1991

246

de Clippele

Feu de signalisation sur le ring ouest de Bruxelles,
Verkeerslichten op het westelijk deel van de Brusselse ring.

31.10.1991

247

Nagy

La possibility pour les cyclistes d'emprunter les transports en
commun.
De mogelijkheid voor de fietsers om het openbaar vervoer te
nemen.

31.10.1991

248

Vandenbossche

Probleme de circulation dans la rue de la Serenade.
Verkeerssituatie in de Serenadestraat.

5.11.1991

249

de Lobkowicz

Panneaux rentiers de bienvenue dans la Region.
Borden ter verwelkoming in het Gewest.

19.11.1991

250

Cauwelier

Installation de panneaux anti-bruit le long des autoroutes
regionales en fonction du nombre de decibels.
Plaatsing van geluidsschermen langs gewestelijke autosnelwegen in. runctie van het aantal decibels.

25.11.1991

251

de Lobkowicz

Designation des membres du Comite consultatif cree aupres
de la STIB.
De aanwijzmg van de leden van het bij de MIVB opgerichte
Adviescomite,

17.12.1991

252

de Lobkowicz

Octroi d'emplacements publiciraires gratuits par la STIB.
Toestemming van de MIVB om gratis reclame aan te brengen.

17.12.1991

253

de Lobkowicz

Evolution du trafic rue de Stalle.
Evolutie van het verkeer in de Stallestraat.

9. 1.1992

254

deLobkowicz

Politique de la STIB en matiere de vehicules en faveur des
handicapes.
Beleid van de MIVB inzake voertuigen voor gehandicapten,
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Question n°

Ob)'et

Page

Voorwerp

Bladzijde

Auteur
Datum

Vraag nr.

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord
*'*' Vraag met antwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
** Question avec reponse
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President
Staatssecretaris toegevoegd aan de Mmister-Voorzitter
3. 1.1991

45

Roelants du Vivier

Reglementation de la publicite et du mobilier urbains.
Reglementering van de reclame en van de openbare stadsvoorzieningen.

17. 1.1991

46

Adriaens

L'incineration de dechets menagers venant de communes
exterieures a la Region de Bruxelles-Capitale.
De verbranding van huishoudelijk afval van de niet-Brusselse
gemeenten.

10, 6.1991

55

Cauwelier

Resultats de mesures des emissions de 1'incinerateur de
Neder-over-Heembeek.
De meetresultaten van de emissies van de verbrandingsoven
van Neder-over-Heembeek.

6. 8.1991

63

Cools

L'application du statut syndical au service de la proprete
publique.
De toepassing van het vakbondsstatuut bij de dienst openbare
netheid.

31.10.1991

65

Adriaens

La campagne publicitaire de 1'Agence regionale de Proprete.
De voorlichtingscampagne van het Gewestelijk Agentschap
voor de Netheid.

19.11.1991

66

Maingain

La campagne publicitaire « Research in Brussels*.
De reclamecampagne « Research in Brussels*.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances,
du Budget, de la Foncdon publique et des Relations exterieures
Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Financial,
Begroting, Openbaar Ambt en Exteme Betrekkingen
17. 6.1991

52

Cauwelier

Reglementation de 1'Aide medicale urgente (service 100).
De reglementering van de Dringende medische hulp (dienst
100).

31.10.1991

65

de Lobkowicz

Convention avec 1'ULB dans Ie cadre du programme europeen Joule.
Contract met de ULB in het kader van het Europese Jouleprogramma.

13.11.1991

68

De Berlangeer

Regularisation de la situation du personnel non statutaire du
service d'lncendie.
Regularisatie van de situatie van het niet-statutaire personeel
van de brandweer.

69

Drouart

Le Fonds d'Entraide pour Enquete sociale dans la Region de
Bruxelles-Capitale.
Hulpfonds voor Sociaal Onderzoek in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

3. 1.1992

•
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1959

Objet

Page

Voorwerp

Bladzijde

Auteur
Datum

Vraag nr.

"' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord
"'* Vraag met antwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire
*'*' Question avec reponse

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature et de la Polidque de 1'Eau
Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Huisvesring,
Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
26. 3.1990

61

deLobkowicz

Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.
Verhouding schade Zonienwoud/Andere bossen.

1897

25. 6.1990

85

Garcia

Autorisations accordees et controles effectues par 1'IBGE.
Vergunningen afgegeven en controles uitgevoerd door het
BIM.

1897

27. 9.1990

117

Cornelissen

L'octroi d'un subside au « Vlaams Komitee voor Brussel »
dans Ie cadre de Particle 33.60 du budget pour 1989.
De toekenning van een subsidie aan het « Vlaams Komitee
voor Brussel » in het kader van het artikel 33.60 van de
begroting voor 1989.

1897

22. 1.1991

120

Vandenbossche

Conseils de representation et organismes parastataux.
Brusselse vertegenwoordigingsraden en parastatale instellingen.

1946

133

deLobkowicz

Ordonnance des referes du 2 novembre 1990. - Delivrance
d'un permis de chasse gratuit.
Bevel van de rechter in kortgeding van 2 november 1990. —
Afgifte van een gratis jachtvergunning.

1898

5. 2.1991

154

Vandenbossche

Coordination de la deratisation dans les 19 communes.
Coordinatie rattenverdelging in de 19 gemeenten.

1947

4. 3.1991

156

Cornelissen

Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.
Herstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark in
Koekelberg.

1898

18. 3.1991

158

Cauwelier

Nombre de femmes au Conseil de 1'environnement pour la
Region de Bruxelles-Capitale.
Het aantal vrouwen in de Raad voor het Leefmilieu voor het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

1898

3. 5.1991

180

DeBerlangeer

Acquisition d'habitations sociales.
Aankoop van sociale woningen.

27. 6.1991

184

Draps

Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-incommodo, faute de personnel suffisant a 1'Administration de
1'environnement.
Achterstal in de behandeling van de dossiers commodoincommodo bij gebrek aan voldoende personeel voor de
Leefmilieu-administratie.

1898

3. 6.1991

186

deLobkowicz

Delivrance de permis de chasse en Region de BruxellesCapitale.
Afgifte van jachtverloven in het Brusselse Hoofdstedelijk

1898

30.11.1990

,

•

1898

Gewest.

10. 6.1991

188

Simonet

Voitures du Cabinet... equipees d'un catalyseur.
Catalysators op auto's van het Kabinet...

1898

21. 6.1991

192

deLobkowicz

Subvention en faveur de la Federation bruxelloise de
1'Urbanisme.
Toelage voor de Brusselse Federatie voor Stedebouw.

1899

21. 6.1991

193

Nagy

Les dechets hospitallers (suite).
Ziekenhuisafval (vervolg).

1899
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Question n"

Objet

Page

Voorwerp

Bladzijde

Auteur
Datum

Vraag nr.

* Question sans reponse

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

** Vtaag met antwoord

5. 7.1991

194

de Clippele

Prets sociaux. — Majoration des valeurs venales.
Sociale leningen. •— Optrekking van de verkoopwaarde,

10. 7.1991

195

Drouart

Les nuisances acoustiques de la societe Vanneste et Brel.
De geluidshinder van het bedrijf Vanneste en Brel.

13. 9.1991

200

deLobkowicz

Vente du « plateau Avijl».
Verkoop van het «Avijlplateau».

3. 9.1991

201

deLobkowicz

Organigramme de 1'Institut bruxellois pour la Gestion de
1'Environnement.
Organogram van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

16. 9.1991

202.

Galand

Le depistage des cas de saturnisme infantile.
Het opsporen van chronische loodvergiftiging bij kinderen.

26. 9.1991

203

Nagy

La contamination par les dioxines et furannes.
De besmetting door dioxines en furanen.

2.10.1991

205

De Berlangeer

Pollution par les dejections canines dans la Region bruxelloise.
Vervuiling door hondepoep in het Hoofdstedelijk Gewest.

2.10.991

206

de Lobkowicz

Programme triennal d'investissement du logemenr social.
Driejareninvesteringsprogramma voor de sociale huisvesting.

2,10.1991

207

Galand

La banque de donnees relatives aux emissions de polluants
atmospheriques.
De gegevensbank voor de luchtvervuiling.

8.10.1991

208

de Lobkowicz

Projet d'installation d'un incinerateur de dechets dans 1'immeuble sis 642, rue Engeland (Institut Pasteur du Brabant).
Project voor de bouw van een afvalverbrandingsoven in het
gebouw nr. 642 van de Engelandstraat (Pasteurinstituut
Brabant).

8.10.1991

209

Cools

Le programme triennal d'investissement du logement social.
Driejaarlijks investeringsprogramma voor de sociale huisvesting.

16.10.1991

210

de Lobkowicz

Vente de logements sociaux sans 1'application de criteres
quelconques quant au choix des acheteurs.
Verkoop van sociale woningen zonder toepassing van enige
criteria inzake de keuze van de kopers.

14.10.1991.

211

Vandenbossche

Recherche et constatation d'infractions a la legislation sur
1'environnement.
Opsporing en vaststelling van milieudelicten.

25.10.1991

213

Huygens

Plaintes au sujet de la firme Cebelor a Ganshoren.
Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren.

2.10.1991

214

Galand

Les banques de donnees relatives aux consommations
energetiques.
De gegevensbank voor energieverbruik.

31.10.1991

215

de Lobkowicz

Communication de renseignements contenus aux registres de
population des 19 communes au Cabinet.
Mededeling van gegevens uit het bevolkingsregister van de 19
gemeenten aan het Kabinet.

24.10,1991

216

de Lobkowicz

Kauwberg. — Evolution du dossier.
Kauwberg. — Ontwikkelingen in het dossier.
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1961
Page
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o Vraag met voorlopig antwoord
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5.11.1991

217

de Lobkowicz

La brochure ' Transparence air » editee par 1'IBGE.
De brochure «Klare kijk op de lucht» uitgegeven door het
BIM.

1901

19.11.1991

218

Cauwelier

Installation de panneaux anti-bruit Ie long des autoroutes
regionales en fonction du nombre de decibels.
Plaatsing van geluidsschennen langs gewestelijke autosnelwegen in functie van het aantal decibels.

1901

25.11.1991

219

de Lobkowicz

Refection des berges des etangs.
Reparatie van de oevers van de vijvers.

1902

9. 1.1992

220

Cools

La perception immediate des ADIL par Ie proprietaire.
De rechtstreekse storting van de VIHT's aan de eigenaar.

1902

246

DEWARICHET

